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TE 9. 

ADNOTATIO CRITICA. 

LIB. V. 

Scripturae huius exempli. 

Oorcxrv omnes libri. 

τὰς δε plerique. 
xai ὠνέονται MPFE. 
καὶ τὸ μέν MPF. 
αὗται MPF. 
ἐπὲ πέντε plerique libri. 

. κατά MPKF. 
. τίνες τε Abicht. 
. ἐπεποίητο Abicht. 
. ἐστρατεύετο MP. 
. ἐσπίπτουσε! P 

. ἐσπεσόντας | : 
. xai Zófroes --- Ὀδομάντους libri. 

exempli Weidmanniani. 

[Θρηίκη»]. 

τάς SVU (U —Urbinas). 
ὠνέονται (om. xai) SVYU. 
τὸ μὲν (om. xai) SVU. 
αἵδε SV AU. 

xai ἐπὶ zx. SVU. 

κατὰ τά SVUA. 

τίνες δέ libri. 
ἐποιέετο libri. 

ἐστρατοπεδεύετο SVU. 
ἐπεσπίπτουσι | SYU. 
ἐπεσπεσόντας 

[καὶ 408. — Ὀδομ 
ἐξαιρέειν κατοικημένους ὧδε. 'Trans- κατοικημένους ἐξαιρέειν 

posui verba. 
. ὑπερβάντι Abicht. 
. δωοεὴν uid ov Abicht. 

ἐγκτήσασϑαι SV. 
£x πάντων libri. 

ὁ δὲ Motagéovrs Ὑστάσπεος S. 

. πιροσέϑεσαν libri. 

. παρέχειν SV. 
ἀντὶ δὲ MPK. 

. πρόφασιν libri. 

. κατὰ τάχος Dietsch. 
. ἐσάξαντο libri. 

. παρεσκευάδατο A. Aldus. 

. εἴ τοι (τι) σύ γε Aldus. 

. ἔξεο Schaefer; ἐκ σέο libri. 
. τοίνυν S. 

. οὐδαμῶς libri. 

. ἐσύστερον ἐπελϑοῦσα libri. 

. ἀπέφαινε libri. 

. Kívvza libri. 

. ποταμόν libri. 

. ταῦτα δὲ οὗτοι Wesseling. Libri: 
ταῦτα δὲ ovx (vel οὐχ) οὗτοι libri. 

. ἱλάσκονται plerique libri. 
. ἐβασίλευσε Krueger., ἐβασίλευε libri. 

ὧδε libri. 
ὑπερβάντα libri. 
μισϑὸν δωρεήν libri. 
ἐγκτίσασϑαι MPF. 

ὁ δὲ Motag. ὑμῖν Ὑστά- 
σπεος MF. 

προοέϑεσαν. 

παρέχειν ἐστί ΜΡΚΕ, 
ἀντὶ γάρ SVUA. 
πρόφασιν μὲν Naber. 
καὶ τὸ τεῖχος MPFS. 
ἐφράξαντο Hoeger. 
παρεσκευάζοντο MPFSV. 
εἴ τοι σύ libri. 
ἔξες Eltz. 

τοίνυν to: reliqui. 

ὕστερον ἐπεσελϑοῦσα. 
ἀπέφηνε. 
“Πιβύην. 
Κίνυπα ποταμόν. 

ἱλάσκοντο SV. 



ADNOTATIO CRITICA. 

Scripturae huius exempli. 

e. DO, 11. εὐεπέα ME. εὐπετέα S. 
c. 02,19. ἐν αὐτοῖσι. ποταμοὶ δέ — ovvo- 

μαζόμενος Ζάβατος οὐκ ὠυτὸς 
ἐών — τριηκοσίας. ἐκ δὲ ταύτης 
τῆς AMousvins ἐσβάλλοντι ἐς τὴν 
Διατιηνὴν γὴν oraOuoí εἰσι τέσ- 
σερες καὶ τριήκοντα, παρα- 
σάγγαι δὲ ἑπτὰ καὶ τριήκον- 

τα καὶ ἑκατόν. ἐκ δὲ ταύτης és 

exempli Weidmanniani. 

εὐπειϑέα. 
ἐν αὐτοῖσι. ἐκ δὲ ταύτης 

ἱτῆς AMousvips] ἐσβαλ- 
Aovr. ἐς τ. ατε. y. 

E R 
εἰσι τέσσερες 

καὶ τριήκοντα, πα- 
ρασ. δ. éztv. x. τὸ. x 
ἑκατόν. ποταμοὶ δὲ--- 
οὐνομαζόμενος, οὐκ ὡυ- 

σταϑια. 

τὸς ἐών --- τριηκοσίας. 
2 δὲ ΄ 2 * - 
ἐκ δὲ ταυτὴς és vv Kao 

σίη» γῆν. 

τὴν Κισσίην γῆν. Sie libri, nisi 
quod omittunt Ζάβατος post οὐ»ο- 
μαζόμενος, quod intercidisse recte 
statuit Bobrick; deinde verba καὶ 
τοιήκοντα — ἑκατόν recte inter- 

posuit de la Barre. 
. τῷ ἑωυτοῦ πάϑεϊ. Verba suspecta 

delevit Iacobs. 
e. Dd, 5. Φοινίκων libri. [Φοινίκων]. 
c. D3, 9. χώρων. ΜΡ: χωρῶν, F: χωρέων. χωρίων Wesseling. 
e. ΟἹ, 2. ἐν ἑξαμέτρῳ libri. ἐν ἐξαμέτρῳ τὸν ῳ. 

ἡ κάτοδος Schaefer., libri: κάτοδος. 
Γονναῖο» Wachsmuth: 

. ἡ δὲ Πυϑίη libri. 

. τότε ἐπανιών Abicht., libi MPF 
; : zx , 

τότε πάνυτων. δ: πᾶντα. 

Κονιαῖον libri. 

πάντων .... 

, 9. κατένεμε libri. κατέφειμε. 
c. 12, 5. “ακεδαιμονίους Schweighacuser., 

libri πρὸς “ακεδαιμονίους. 

c. (0, ὅ. ὀρϑῶς πρῶτος Naber. ὀοϑῶς libri. 0 
. uaviriv MPK. χρηστήριον SAU. 
ἔφερε MKF. ἔφερε καρπόν SAU(P xao- 

στόν in marg.). 
τὸν πρὸ τούτου SU (A: 

πρὸ τούτου). 
οὐκέτι ἐπετέλεον. 

πρὸ τοῦ MPF. 

οὐκ ἐπέτελεον  . οὐκ ἐπιτελεονῶν . 

5. δίκαιον libri omnes. 
ἄλλῳ δὲ libri. ἄλλῳ δὲ δή. 

c. 88, 5. Uncinis cireumdedi καί et ἔτι. i 
e. 89, 1. ἐκτόσου Krueger. ἔκτετόσου MPK. 

ἔτι τε libri. 
γίνοιτο MPKF. 

. μαϑόντες δὲ MPKFE. 

. [ἐς τὸ --- Πεισιστρατίδαι]. 
ὡς γε Abicht. 
σφεας --- ἀπικόμενοι τίσασϑαι ME. 

ἔτι δὲ Krueger. 
&r yirovco SVU. 
μαϑόντες SUA. 
ἐς τὸ — Πεισιστρατίδαι. 
« , , 

ὡς τε libri. 
Ψ ΄ 

σφεα — ἀκεόμενοι Eltz., 
ἀκεόμενοι τίσασϑαι P 
(sec. maàn.), ἀκεόμενος 
SV. 



c. 92 2,13. 

“Ξ- ξ 18. 

Jh 2. 
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e. 101, 18. 
eT)». - 2. 
c. 106, 10. 
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e.109, 7. 
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c. 119,10. 
e, 121, 4. 

e.122, 9. 
c.126, 2. 

| 
eoo CC 

ADNOTATIO CRITICA. 

Scripturae huius exemp!i. 

πολλῷ δέ τι Krueger., πολλῷ δ᾽ ἔτε 
libri. 

τινὰ — ὑπερέχοντα MPKF. 

νόῳ ἴσχων MPFA. 
συνεστρήξαντο libri. 
ταὐτά Schweighaeus., ταῦτα libri. 
τὸν Τιωμῶλον libri. 

ἐμπεπρῆσϑαι MPKF. 
τοιοῦτό τι Μ. 

ἐκδύσεσϑαι Krueger., libri ἐκδύ- 
σασϑαι. 

ἡμέας SV. 

τὸ κοινὸν MPF. 

ἐπ᾿ οὗ MPKF. 
(«to MPKF, oaov S. 

23E , ΄ , € , 

em ἡμέρῃ ἑκάστῃ MKE, ἐπ᾽ ἡμέρης 
8 Na 4 s ^ 

ἑκάστης PSV. 
02 ov MPK. 
£v Πηδάσῳ. MPK: ἐν Πιδάσῳ, F 
ἐμπιδάσῳ, SVU: éni λασοῖσι. 

αὐτός τε MPKF. 
ἡ πλείστη yvoiur, libri. 

LIB. VI. 

ἐς αὐτούς MPFE. 

ἐστοάτευον MPF. 

“ἡ MFEK et P pr. 
ἐλασσωϑήσεσϑαι MPKF. 

uncinis inclusi. 

παρείχοντο μὲν yao MPFK. 
. vuxtOs τὸ ἀπίκοντο (vel ἀπικέατο) 

B. 

“Σάμιοι yao MFPR. 
στόλεν libri. 

. τὸν Δαρεῖον Dietschium secutus 

ἀναξίλεως ὥστε τότε ἐών Abicht. 

Ava£sos τότε ἐών MPKF. 

(om. ὡΞ:) MPKF. 
. ἐθελοντήν MKFE. 

. μετείς M. 

ἀνήχϑη. Libri: ἀχϑη. 

. ὡὧςἀποβαλόνταϑ ΥἭ T A. ἀποβαλόντα 

VII 

exempli Weidmanniani. 

B c , - 
τι ας--τ υπερεχονταξτῶν 

ἄλλων SAU. 

t. ,?C 

συνεξεπρήξαντο Krueger 

ἐμπρησϑῆναι SAU. 
τούτων ve SVU. 

ἡμέας δὲ MPKF. 
τὰ κοινά SVU. 

ὅκου SUA. 

ὧν SY AU. 
ἐπὶ Μυλάσοισι Wesseling. 

(*in via quae in Mylasa 
fert' Valla). 

αὐτὸς μέν SV AU. 
πλείστη ἡ γνώμη. 

ἐστοατεύοντο SVAT. 
μηδένα ST. 
ἐλασσώσεσϑαι ΝΑ (S: 

ἐλάσσωσϑαὰὶ. 
τοῦ Ζαρείου Valckenaer. 

(libri: τὸν Δαρεῖον). 
oi παρείχοντο μέν SV AT. 
νυκτός τε γὰρ ἀπίκατο. 

(νυκτός τε ἀπίκατο 
MKSY). 

“Σαμιοὶ τε SVI. 

... πόλιν. 
ἀναξίλεως ὥστε ἐών 

Schaefer. 
(S: ὅστε omiss. τότε). 

ἐϑελοντί A. (SVT: ἐϑὲε- 
λοντιῆ). 

μετιείς ΥΤ. 

ἀπήχϑη. 



VIHI ADNOTATIO CRITICA. 

Scripturae huius exempli. exempli Weidmanniani. 

c. 92, 5. ἀντὶ τοῦ eivaiSchaefer. Libri: ἀντὶ 
εἶναι. 

c. 92, 8. τρίτον libri. τοίτον τότε. 

-ο. 9. δίς τε ἐπεξῆς τότε AY. δίς τε ἐπεξῆς (MPKF: 

δίς τε ἐξῆς). 

e. 99,10. οἴκισαν Schaefer. οἴκησαν libri (M: oxroa»). 
c. 9D. 8. ἐδυνάστευε καί. ἐδυνάστευέ γε καί(ΜΡῈ: 

ἐδυνάστευέ τε xai). 

ἃ. 94, 9. ví. Libri: τῦ. τό. 
-- - 9. εἶπαι Abicht. εἶναι libri. 

e. 98, 2. μετὰ δέ ΜΡΚΕ, μετὰ δὲ ταῦτα STA. 
c. 40, 1. οὗτος δέ libri. οὗτος δή. 
- , 4, τούτων libri. πρὸ τούτων. 
--, 4. ἐκφεύγει plerique libri. ἔφευγε SV. 
- 7, ἀπὸ Χερσονήσου MP. Χερσόνησον STA. 

c. 42, 1. ἐπὶ πλέον ΜΡΚΕ. ἔτι πλέον SV. 
e. 44, 8. δύναιντο M. δύνωνται S. 

c. 44,16. οἱ δὲ πρὸς τὰς πέτρας ἀρασσόμενοι, οἱ δὲ αὐτῶν νέειν — διε- 

οἱ δὲ αὐτῶν νέειν οὐκ ἠπιστέατο φϑείροντο" οἱ δὲ πρὸς 
καὶ κατὰ τοῦτο διεφϑείροντο, oí τὰς πέτρας ἀρασσόμε- 
δὲ ῥδίγεϊ. Sie omnes libri prae- v0L, οὗ 82 ῥίγει S. 

ter S, aquibusimprudens discessi. 
c. 45, 5. ov μέντοι MF. ov μὲν SVT. 
c. 40, 3. τό libri. TO τε. 
Ὁ. 49, 7. ἐπέχοντας MPKF. ἔχοντας vulgo. 

c. 00,13. ἤδη libri. ἢ δή. 
c. 08,10. εἴρηται Μ΄. εἰρέαται reliqui. 
c. DÀ, 2. παρὰ Περσέων MPF. 
e. DO, 5. αὐτόν libri omnes. αὐτόν ... Bresler. 

.11. ἐξοδίησε libri. ἐξοδηίῃσι. 
c. θ1, 2. ϑυσίην τις δημοτελῆ MPKF. ϑυσίη τις δημοτελής SYT. 

——, 4. πρῶτον libri. πρώτων. 
- 5.9. πόλλωτος plerique libri. Anoilova SVT. 

c. D8, 4. λέβητα MPKF. λέβητας STA. 
— —4,16. κόπτονταί τε προϑύμως S. κοόπτονταί TE τὰ μέτωπα 

reliqui. 
c. 00, 1. ἀλλο MPF. ἄλλο οὗτοι STA. 
e. 61, 2. προεργαξόμενον Eltz. Libri: προσ- 

ἐργαζόμενον. 

e. 66, 6. Πεοίαλλαν MFP. Περοίαλλον SV (cf.Lobeck. 
Pathol. p. 23). 

e. 69,17. βούλεαι plerique libri. ἐβούλεο SVT. 
c. (2, 9. ὠρϑώϑη S. ὡδώϑη MPK. Nune εὐωδώϑη Dindorf. 

malim: εὖ ὁδώϑη (cf. IV 139 . 
——,18. κατατιϑέαται. STA: κατατίϑενται. 

c. (4, 9. ἐν δὲ ταύτῃ libri. £v γὰρ ταύτη. 

c. (0,10. λυϑείς (P?) vulgo. αὖτις (e dus) libri. 
c. 84,15. ἔκ τε τοῦ vulgo; ἐκ τοσούτου SVT.. ἔκ τε τόσου MPKF. 



c. 86, 2. zaga9zzzv SV. Reliqui παρακατα- 

ADNOTATIO CRITICA. IX 

Scripturae huius exempli. 

ϑήκην. 
--- ν,1ὅ. αὐτῷ ἴσχειν MPK. 
$91, 7. 
e 89, «9: 

e; 92. 16. 
c. 94, 11. 
eub. 1s. 
EO. . 
. 98,14. 

660656 

-- 10. 

c. 108, 2: 
3 

e. 101,13. 
e. 108,31. 
e. 109, 8. 
— —, 12. , 

— τ 
PELIS 

cobi, 7. 
e.119,12. 
T 7 

MOI. 4. 

πεντετηοίς SV T. πεντήρης MPF. 
ἀποδόμενοι libri praeter Parisi- 
num b (ἀποδιδόμενο!). 

ἐπασκήσας libri. 
ἑωυτοῦ libri. - 
Ἴκαρον Gebhardt. Libri: Ἰκάριον. 
νῆσον MPKF. 
xai — ἐοῦσαν omittunt ΜΕ. 
ἐς ταῦτα ST A ; reliqui ταῦτα. 
πολλοὶ μέν libri. 
Φειδιπηίδη» MPKF. 
ἐπετέοισι (MPKF: ἐπετείοισι). 
μεζόνως. ME : μειζόνως. 
"Toute. MP: Toicz. 
ἣν 02 (non ve) libri, recte ut videtur. 
λείπουσι libri. 
ἐς σέ τε libri. 
Post verba τῶν δὲ ov delevi in- 
eptum additamentum συμβαλεῖν. 

ἀπὸ ταύτης γάρ libri. 
ἀρύσσονται libri. 
Verba συνάγουσι--- καλέουσι omit- 
tunt MPFA. 

caput 122 omittunt MPKF. 
c. 128, 9. 

e. 125,12. 

23 

c. 128, 8. 

c. 129,17. 
. ὀνομάζεται libri. 

e. 135, 8. 
e. 196, 8. 
e. 191, 7. 
EE ἢ 
«à 

c. 198, 5. 

τοὺς λοιποὺς lleva. MPKF. Alte- 

rum τοὺς λοιπούς cum Wesse- 
lingio delevi. 

κολπὸν πολλόν SVT. Ali x. βα- 
ϑύν (vel βαϑιυ). 

ἕτερα --- οὐκ ἐλάσσω MPKF. 

συνιστίῃ. MF: συνεστίῃ. S: συν- 

ἔσει. 

γαμβρόν MF. 
2 

7. κρίσι STA. κοίσιος MPKF. 
c. 132, 4. 

5 

ἐπιστρατεύεται M. 
λόγου S. 
καταχοήσονται M. 
Maoa9 v libri. 
ἔδοσαν libri. 
ἐπιχειρήσειν libri omnes praeter ΡΖ, 
αὐτοῖσι libri omnes. 
κτησάμενοι ME. 

exempli Weidmanniani, 

: ἘΞ 
ἑωυτῷ ἔχειν. 

γ , 

ἀποδιδόμενοι. 

ἀνὴρ ἐπασκήσας. 
δὲ ἑωυτοῦ. 

Ἰκαρίην (Gebhardt?). 
4ῆλον STA. 

[xai — ἐοῦσαν]. 

“πολλοὶ καί. 

Φιλιππίδην SVT. 

μέζον SV T. 
"Paoiéas. 

[λείπουσι]. 
ἐς σέ τοι Eltz. 

[ουμβαλεῖν]. 

ἀπὸ ταύτης [γάρ]. 

Verba συνάγουσι --- καλέ- 

ovat deleta sunt. 

ὑπολοιπούς STA. 

ἑτέροισί μιν δωρέεται ovx 
ἐλάσσοσι SVT A. 

συνιστιήσι. 

γαμβρὸν av 'T A(S?). 
νομίζεται. 

ἐπιστρατεύσεται Τὶ (S2). 
λόγων reliqui. 
καταχοήσωνται ST. 
Μαραϑῶνι γενομένης. 
ἔδοσαν .... 
ἐπιχείρησιν P2. 
ἑωυτοῖσι. 
στησάμενοι SV T. 
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ADNOTATIO CRITICA. 

LIB. VII. 

Scripturae huius exempli. 

παρεῖχον S. 

σῖτον MPKF. 
καταλεγομένων τε M. 

τετάρτῳ δὲ MPKF. 
δεῖ M, alii. 
Γωβούεω libri. 
vouiZóuzva Eustath. 

βασιλεύοντι libri. 

δοκέει δὲ — βασιλεῦσαι ἂν MF. 

δή MEP; vulgo ἤδη. 
ἀλλ᾽ εἰ v0 — ἔχεις; MPFE. ἀλλὰ τὸ --- 
ἔχεις vulgo. 

ἀναβεβήκεσαν γὰρ τήν vulgo. 

“ἸἽήμνῳ Krueger., “]ήμνου libri. 
2 ; 
ητρεμησαμεν. 

κατεργάσαντο libri. 

τοῦτο MF. 
τιξ. 

. πολλόν M. 
συνήνεικε libri. 
Za libri. 
σιαρεόντε ézt ryogéov Abicht., παρ- 
εόντι κατηγορέων MPKF. 

δυνατῶς MEP. 

Πέρσῃσι STA. Πέρσας MPKF. 
ἀκούσας. 

[καλέοντα] Valckenaer. 

ϑείου Schweighaeuser. ϑεοῦ libri. 
αὐτό M, alii. 
ἀλλ᾽ εἰ δὴ δεῖ ἐμέ. MPKF: ἀλλ᾽ ἤδη 
ἢ ἐμέ. STA: ἀλλ᾽ ἤδη ἵημι. 

ἐπιστάμενος libri; ἐπιστάμενος ὧν 
Wesseling. 

μηδέν. 
ἐκ ΜΡΚΕ. 
ἐντός plerique libri. 
[ἐν τῇ πόλι] Valekenaer. 
γεωπεδίων MPKF. 
«ϑηναίων libri. 
διεπασσάλευσαν MPFE. 

ἀϑέμιστα MPF. ἀϑέκιτα SV. 

exempli Weidmanniani. 

παρέχειν MBEA. 

σῖτον xai πλοῖα SVAT. 
καταλ. δὲ A'T(S?). 

τετάρτῳ SVAT. 
ἔδεε (ἔδει) ST. 

Γωβούεω δε. 
ψομιζόμενον libri; recte 

forsan. 
βασιλεύοντί τε. 
δοκέειν 0£— ἐθασίλευσε(») 

ἂν SV. 

ἀναβεβ. τήν. Plerique li- 
bri omittunt γάρ. 

ἠτρεμίσαμεν MP. 
κατεργάσαντό ve Naber. 
τοῦτον ST. 
TuS. 

σ-ολλὸν ἔτει SYVT. 
συγηνεικέ σε. 

Z«ti τε Naber. 
παρεόντος xatryooéoPa- 

risini παρεόντων V, 
σιαρεόντα S. 

ἱκανῶς SVI. 

2 , 

ακούσαξ; 

αὐτὸς ST. 
ἀλλ ἤδὴ δεῖ ἐμὲ Schaefer. 

μηδένα libri. 

zoo SVIA. . 
ἐκτός T (S?) Valla (extra). 

γεωπέδων STA. 
«ϑηναῖοι. 
σιροσδιεπασσάλευσαν 
STA. 



ADNOTATIO CRITICA. 

Scripturae huius exempli. 

δ᾽ ὧν (δὲ ov) MP. Vulgo δὴ ov. 
εὔρου libri. 

. «ti τριηρέων τρίχου. Libri: zai 
T0070. 
ἡ αὐτή Reiske. Libri: ἢ» αὐτή 
(vel αὕτη). 

σπίμπληται MPKFE. 
. ἔφραζον MPKF. 

av τεῦ Bekker., ἂν τί τεῦ plerique 
libri. 

&yso. MP: ayev. 
τῇ vvzrlibri. Vulgo τὴν ψυχήν. 

στρατός MPKF. 
. μὲν δή MPKF. 

Νισαῖοι. Libri hic etinfra Νησαῖοι. 
Καρήνην Harduin. (cf. Steph. Byz. 
p.163). Vulgo Καρίνην. MPRFE: 
Kaovgr. 

αὐτοῦ Abresch. 
δεῖ εἶναι MF. 

εὐπρηξίης yao MF. 

A Onvior Schaefer. 
vatan. 

διαφϑεῖραι ἡ Naber. 
καί libri. 

ἀποστείλας M. 
τελευταία libri. 

σλῆϑος ἐς ἀοιϑμόν MPKF. 

συναγαγόντες S(T?). 
λεπίδος. 
Μῆηδοι δὲ libri. 
αὐτοὶ δέ SV. 
[τούτων — Χαλδατοι]. 
τῇ λοφιῇ ΜΡΚΕ, 
ἤοχον μέν MPF. 
φωνῇ. 
Κάσπιοι libri. 

ἱππεύει MPFA. 
“Σύροοισι. Libri Συρίοισι. 
κιϑῶνας libri. 

Libri 49;- 

διαφ ϑεῖραι 

. ἠριϑμήϑη Schaefer.3 ἠρίϑμησέ τε 
bri. 

. σύντροφός ἐστι M. 

. εἰρημένος εἴη M. 
. παρ᾽ ἡμῖν ΜΡΚΕ. 

5. ἐστοργὼς ἐκείνους libri. 

ΧΙ 

exempli Weidmanniani. 

ζεφύρου(γ. Allgem. Litera- 
turzeit. 1802 p. 226). 

zai τριηρέων. 

ἐμπίπληται SVTA. 

ἔφρασαν STA. 
ἂν τι σεῦ ST. 

A 

ἄγευ. 

σύμμικτος orgatos(S?)T A. 
μὲν γάρ SA. 
ΪΝησαῖοι. 

αὐτῷ libri. 
δεῖ γενέσθαι SV T. 
εὐπρ. δὲ SV T Stob. 

ἀπολύσας SVT. 
τελευτᾷ. 
πλήϑεος ἀριϑμόν ΚΤ. 
συνήγαγόν τε ΜΡ. 
... λεπίδος Biel. 
Μῆδοι δή. 

αὐτοί MPFA. 

- ^ - Y "n 

τῇσι 40g 1500 ST A. 

φωνῇ ..-. 

κιτάρις de Pauw. 

σύντροφος σύνεστι SVT, 
E * ST 

εἰρημι. ἢ a 

7zrao ἡμῖν μὲν μούνοισι 
STA. 

ἐστοργώς .... ἐκείνους. 



600000 

e. 160, 6. 

e. 161. 8. 

———, 19. ; 

e I9, 8. 

ADNOTATIO CRITICA. 

Scripturae huius exempli. 

. τοῦτο δὲ libri. 

. τῶν ἑνὶ Φάγρης. K: τῶν zai ἑνὶ 
Φάγρης. Reliqui: τῶν xai Νιφά- 

yens- 
. ἐπαίνεε libri. 
. συντομώτατον plerique libri. 
. Κρηστωναίων pleriquelibri. Vulgo 

Κρηστωναίης. 
^N 

. ἐφυλάξαντο M. 

. Ἐνιῆνες libri. 

. τῖσαι MPF. 

. οὕτω δή. 

. ἀΐδηλα Blomfield. ἀζηλα libri. 

. AO nvéov | Schaefer. AO rnvaiov 
libri. 

. ἔπος M. 

. ἦγον M. 

. τῇδε Matthiae; τῇγε libri. 

. φοβεομένοισι libri. 

. στρατεύεσϑαι M. 
. μέζονας libri. 
. ἐμμένει τήν. 
. τοῦτο οὐκ MPKF. 
. οὕτω libri. 
. ὃς delevi eum Reiskio. 
μεγάλως Reisk., μεγάλης libri. 

8. βοηϑέειν SVT. 
οὐ με πείσεις MF. 

τοισίδε (vel τοῖσδε) plerique libri. 
. Verba ovros— εἴη Wesselingium 

secutus uncinis inclusi. 
. axo MPKF. 
. uera vulgo. 
. κρατήσας γάρ libri. 
. ἅπαντα Wesseling. 

. [ἐϑύετο xai]. 

. ὡς Συρακόσιοι. MPK ὡς Kaogz- 
δόνιοί τε καὶ Συρηκόσιοι. ὃ: 
Καρχηδόνιοι τοῦτο. 

os 

. Πέρσην M. 

. ἐπιμέμνησϑε Abicht., ἐπιεμέμφε- 
σϑε libri. 

. ϑεοῦ σφέας Reiske. ϑεοῦ σφε libri. 
Μοεύϑου libri. 

μεταξὺ δέ libri. 

- ἐόντα libri. 

exempli Weidmanniani. 

τοῦτο δή. 

ἐπαένεσε. 

συντομώτερον SVT 

ἐφυλάσσοντο SVT. 

οὕτω δὲ libri. 

πάϑος SVT. 
ἤγαγον ST. 

φοβεόμενοι. 
ἐκστρατεύεσϑαι STE. 
μέζονος Valla. 

ἐμμένει ἐϑέλουσιτήν MPF. 
τοῦτο δὲ οὐκ SVT A. 
οὗτος. 

. ὃς. 

οὔ us ἔπεισας VT, οὐκ 
ἔπεισας S. 

τοιάδε SVYT. 

οὗτος — εἴη [τόδε — λέ- 
γειν]. 

ὑπὸ STA. 
παρά MPFA. 
κρατ. [yao] Herold. 
ἀπὸ πάντα MPFA. 

omitt. SV. 

Ξέρξεα SV. 
ἔτε μέμνησθε. 

ϑεοῦ σφι Aldus. 
αΣμικύϑου. 
μεταξύ. 
ῥέοντα Dobree. 



c. 113,10. 
e 146, 2: 
—, 8. 

e. 229, 1. 
E is 

c. 224,13. 

e. 225, 2. 
c. 228, 3. 
e 

e. 229,18. 
——, 14. 

. τᾷδε 

ADNOTATIO CRITICA. 

Scripturae huius libri, 

ὅπλιται F. 
τὸ Αρτεμίσιον' libri. 
τῆς ἀλλης. 

. [ὑψηλόν] Dobree. 

. σμύρνησι plerique libri. 
. τόσονδε. SV : τόσον (omitt. reliqui). 
. τῶν μέν plerique libri. 
. πρότερόν" μοι εἰρέϑη vulgo. 
. ἐκείνοισι libri. 

ἐἔϑυόν τε Schaefer. 
. τὸν Βορέην πρότερον libri. 

ἐγένετο χρηστὴ MP. 
. διαφϑειρομένων libri. 
yoio Libri γόησι. 

. ὅστις MF. 

. ληίτου Valckenaer. Libri: πρυ- 
τανηίου. 

0. μία μούνη (vel μούνη μία) SVI A. 
uia omitt. MFK. 

. πεσεῖν [ἂν] Krueger. 
περισπερλ O £v eov Valckenaer. πε- 
ρισπερχεόντων libri. 

. ἐκύρησε. 
. παρασκευάζοιντο M. 
τῆπερ Reisk. 

. καὶ καλλίστην πόλιν MPKF. καί 

et πόλιν omitt. SV. 

. ἐκ τόσου δή plerique libri. 

. οὐδὲν MPK. 

. ὁκοδαπός. 
. ἅμα ἠοῖ plerique libri. 
. γενέσϑαι M. 

" e . * , 

. γέγονε Oti και τὸν μαντιεῖ Omnes 

fere libri. 

. ἀπελείπετο (vel ἀπελίπετο) pleri- 
que libri. 

ἀνατείλαντος plerique libri. 
ἀπεδείκνυντο ME. ἐπεδείκνυντο 
alii. 

μούνου (vel μόνου) ST. μούνης re- 
liqui. 
ὑπέρ libri. 

οἴχεσϑαι, 

τριακοσίαις  Schneidewin. 
τὴδε τριηκοσίαις libri. 
λειποψυχέοντα libri. 
ἥν libri. 

exempli Weidmanniani. 

ὁπλίτας MPSTA. 
[τὸ “ΤρτεμίσιονἼ. 
[τῆς ἀλλης]. 

σμύρνη τε SVT. 

τὸν μέν STA. 
πρότερον sto. libri. 

ἐθύοντο libri. 
τον Βορέην και ποοτερον 

Valla. 
αὕτη ἐγέν. yo. STA. 
[διαφϑειρομένω»ν}. 
[γόησι]. 

ὅσπερ SVT. 

- * 

7UEOGELV (tv. 

évexv oras libri. 
παρεσκευάζοντο SVT. 
τάπερ libri. 

£x τε τόσου δή T(S?). 
οὐδένα STE A. 

ὁποδαπός STA. 
ἅμα οἱ SV T. 
ἔσεσϑαι ST. 

ἀπέλιπε STA. 

ἐπανατείλαντος SVT. 

xai ὑπὲρ Schaefer. 
οἴχεσϑαι tt 

giAoyvz£orvaValckenaer. 
1). 

XIIL 



e. 2 2. 

e. ὃ, 10. 

δι Ὁ, 10 
ὃς Ὁ; Ὁ: 

e. 12, 4. 
€:15, .5. 
c. 18, 6. 
e ΠΟ ΕΣ 
e. 20, 3. 

e. 22, 9 
c. 20, 5. 
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c. (D, 16, 
--- τ. 

Ὁ: d 8. 

e Oi, 9. 
6406, .6. 

ADNOTATIO CRITICA. 

Scripturae huius exempli. 

ἀλγήσαντα VF. 
ἐκεῖσε plerique libri. 

LIB. VII. 

ὅσον Schaefer; libri ὡς. 
δὴ ὠσάμενοι libri; vulgo διωσά- 
μενοι. 
ἀιϑηνέων Bekker. 
καταλαμβάνη MPF. xavaAadrS V. 
ξεφορέοντο SV T. 

τῇσι αὐτῇσι ἡμέρῃσι MF ali. 

ἐβουλεύοντο F. 
ϑάλασσαν, ταύτῃ ST. 
προεσάξαντο PSF. προσεσάξαντο 

Μ. 
ὑμεῖς γε vulgo. 
τί (vel τι) ποιέοιεν plerique libri; 
τά vulgo. 
ἄγουσι MPKF ; ἄγοιεν SV. 

Τριτανταίχμης ST Valla. 
ἐνέχοντες SV (cf. I 118 VI 119). 
[ἔχοντας]. 
41ϑηνέων Bekker. 
γαίων. 

ὥστε SV T. 
μένειν M. 

οὐκέτι SV T. 
[ἐς] τὸ ἥκιστα Krueger. 
κακίστην γενομένην — ἀποδεξαμέ- 
νην MPKF. 

ἀγεόμενοι APSV, alii: ἀγαιόμενοι. 
τῆς «ρτεπισίης ΜΡ. 

Ἑρμιόνη ΝΑ. 
ἐκδεδωρίευνται vulgo. 

δρόμον Eustathius Il. II p. 1264. 
Libri: δρόμου. 

ἔργον SVT. 
οὔτε ἔτι Schaefer. οὔτέ τι SV. 
ava πάντα πιϑέσϑαι M. 

ῥήματα. 
ἀνεκρούοντο libri. 

ἀνακροούσεσϑε Krueger. 

οὔτε τεταγμένων Daiter., οὐ τε- 

tcu. libri. 
μετεξετέρους. 

ἀποπεπλῆσϑαι Abicht., ἀποπλῆ- 
σαι libri. 

Libri: 497z-: 

exempli Weidmanniani, 

ἀλογήσαντα MPKS. 
ἐπ᾽ ἐκεῖνο SVTA. 

ὅσας Valla. 

ϑηναίων libn. 

ἐξεφέροντο MF. 
τὰς αὐτὰς ἡμέρας SV T. 
ἐβούλευον MPS. 
ϑάλασσαν ταύτην ΜΕ), 4111. 

ὑμεῖς δὲ plerique libri. 

Τιγράνης reliqui. 
ἔχοντες ΜΕΡ. 

ὡς reliqui. 
μενέειν plerique libri. 
ἔτι reliqui. 
o E Ls 
ἐς τὸ ἥκιστα libri. 
κακίστη γενομένη — ἀπο- 

δεξαμένη STA. 

τῇ -ρτεμισίης reliqui. 
Ἑομίων MPT. 

ἐκδεδωρίωνται Valck. 
[δρόμου]. 

΄ 
ἔογων reliqui. 

ὕτε plerique libri. 
"ἅπαντα (Steger.) πε- 
ϑέσϑαι. 

[ῥήματα]. 
ἀνέχρουόν ve Eltz. 
ἀνακοούεσϑε libri. 

o 
^ 
o 

[μετεξετέρους. 
2 - 

ἀποπλησϑῆναι. 



— 2, 14. τῶν ἐμῶν τις ἐργάσατο SVT. 

c. 107,10. 
e. 108,13. 

e. 109, 18. 
c.112, 3. 

Ἐς 
c. 113,12. 

E 22. 
c. 144,20. 

ADNOTATIO CRITICA. INS, 

Scripturae huius exempli. 

. αὐτῷ libri; ἑωυτῷ vulgo. 

. ἄλλον libri. 
μυρσίνησι Wesseling. 

. αἰτίῃ libri praeter A (αἰτίῃσι). 
. ὑποκρινέεσϑαι Bredov., azoxoi- 

veia dat plerique libri. 

. viv τε libri. 
. [περὶ οἶκον τὸν σόν]. 

Li H , zz 
. [o£ δὲ Πηδασεέες --- zw]. 
ὑποδεξώμενον libri. 

τὰ , , ἠπείρου, ταύτας S. 
σφεῖς κακὸν --- ἐργασαίατο vulgo 
(ST: σφέας --- ἐργάσαιντο). 

καταμείναντας MPFK. 

τοῖσι καί MPF; λόγοισι τοῖσι καί 

vulgo. 
“νδοίους vulgo. 
xci τὴν ἵππον SVT. 

. ἐν δέ vulgo. 

. διέφϑειρε S. 
. ἐκ τοῦ καταστρώματος SV 7. 
. ἕστηκε SV T. 
. διένεμον MPT. 
. ἔδοσαν. 
. ἐδωρήσαντο δὲ vulgo. 
. Πολυδέκτεω Cobet.; Πολυδέκτεος 

libri. 
. Εὐρυπῶντος Valckenaer; Εὐρυ- 

φῶντος libri. 

. ἑπτά Palmier; δυῶν libri. 
. Εὐρωπέα libri. 
. τόδε vulgo. 
. ἅμα δέ K. 
. τῶν προβάτων. ἦσαν ὃ ἐ — ὁ 05- 

μος" ἡ δὲ γυνὴ --- ἔπεσσε. ὅκως 
δὲ ὀπτῷτο libri. 

. ἦσαν δὲ SV T. 
10. ὀπτῷτο FSV. 

. ἀρχήν Schaefer., libri ἀρχῆς. 
ὑμῖν δὲ γε SV T. 

τὴν πρὸς ἡμέας ἔχουσαν MPF. τὴν 
ἐς ἡμέας ἐοῦσαν ΝΎ. 

exempli Weidmanniani 

ἄλλον xai ἄλλον Valla. 
μυρσίνῃ libri. 

viv aye. 

ἀποδεξάμενον. 
τῶν ἐμῶν τίς 0€ προγό- 

vov ἐργάσατο plerique 
libri. 

ἠπείρου ταύτης reliqui. 
σφι κακῶν — ἐργάσαιτο 
MPKF. 

καταμείναντες STA. 

βασιλέα MPFEK. 
xai τὴν ἄλλην ἵππον reli- 

qui. 
ὃν δὲ MPT. 
ἔφϑειρε reliqui. 
ἐπὶ τοῦ καταστρ. M, alii. 
ἑστήκεε reliqui. 

ἔδοσαν .... 
ἐδωρήσαντό τε MPST. 

Εὐρωμέα. 

τότε libri. 
ἅμα τε MFS. 
τῶν προβάτων" ἡ δὲ γυνὴ 
- ἔπεσσε" ἤσαν γάρ --- 
ὁ δῆμος. ὕκως δὲ ὀπτῴη 

- , E 
ἤσαν γάρ M, alii. 
ὀπτῴη MP. 
ἀρχῆϑεν Wesseling. 
ὑμῖν δὲ ME ; alii. 



XVI ADNOTATIO CRITICA. 

LIB. IX. 

Scripturae huius exempli. exempli Weidmanniani. 

c. 2,10. βουλεύματα plerique libri. ἰσχυρὰ βουλεύματα ΤΑ. 
e. 4, 6. ἐλπίζων libri praeter ST (ἐλπίσας). 
€. (, 5. xai δή Schaefer. xai ἤδη libri. 
- 6. AÓOmnéov MA. AO mnvaiov reliqui. 
—a, 4. &rvev — ἀπάτης. [&rev — ἀπάτης. 
-- β. 1. ἀκίβδηλον ἐόν νέμεται vulgo. ἀκίβδηλον νέμεται MPTS. 
—4, 18. ἐμμαχέσασϑαι SV T. μαχέσασϑαι reliqui. 

c. 10, 5. verba xai ἕπτα — εἱλώτων, quae xai ἑπτὰ — εἱλώτων. 
omitt. SV Eton., cancellis eireum- 
scripsi. 

———, 6. ἐπιτρέψαντες SVT. ἐπιτάξαντες reliqui. 
c. 11,10. δῆλα γάρ libri; vulgo δῆλα γὰρ δή. 
———,11. ἐπὶ τήν libri, praeter Α (ἐπὲ 175). 

,20. ὁπλῖται — ἐποίευν libri. [ὁπλῖται --- ἐποίευν]. 
c. 19,15. χώρῃ libri. χώρῳ. 
c. 15, 9. οὔτι libri; vulgo οὔτε. 

,10. βουλόμενος ἔρυμα T (S87. ἔρυμα lib. om. βουλόμε- 
7 0 c. Àntecedit proxime 
ἐχόμενος. 

e. 18, 4. ἔστησαν MPKSVT. ἕστασαν vulgo. 
e. 19, 6. «“Πακεδαιμονίων libri. [«]ακεδαιμονίων]. 
c. 29, 2. ἀλλὰ πάντας MPKF. ἀλλ᾽ ἅμα πάν- 

τας SV T. 
———, 8. ἐπεβω(βοή)ϑεε MPF ἐβώϑεε SVT. 
——, 6. ἀπέλιπον vulgo. ἀπέλειπον libri. 

c. 21, 4. παλαιά libri. xai παλαιά. 
——-,11. τούτους ST. τοῦτο uév TOV rovc MPKF., 
c. 28,21. ἔστησαν MPF ; ἕστασαν vulgo. 
c. 80, 1. τοῦ δὲ σύμπαντος Ἑλληνικοῦ SVT; τοῦ δὲ σύμπαντος στρα- 

reliqui τοῦ Ἑλληνικοῦ. τοῦ τοῦ Ἑλληνικοῦ. 
c. 02,14. ἐπεικάσαι MPKF. ἀπεικάσαι STA. 
c. ὃ, 9. Kivriaürr cancellis cireumscripsit 

Valekenaer. 
c. 94, 2. αἰτεόμενον Schaefer, αἰτεόμενος αἰτεομένους. 

libri. 
c. 9D, 2. πάντως libri; πάντα vulgo. 
c. 98, 1. μέν vvv ST. μέν 10: reliqui. 
c. 42,20. ἐσήμηνε vulgo. ἐσήπαινε libri. 
c. 49, 9. Movoaío libri; Μουσαίου vulgo. 
c. 45,21. ἐξαίφνης omitt. SVT. ἐξαίφνης MPKF. 
c. 40,18. ἀλλὰ ἀρρωδέομεν MPK. ἀλλὰ yao 

ἀρρωδ. SY T. 
e. 48, 8. τάξιν SV T. στάσιν reliqui. 

——,22. διαμαχεσόμεϑα ST. διαμαχεσώμεϑα alii. 
c. Ol, 3. μὴ ποιεύμενοι SVT. ποιεύμενοι reliqui. 
c. 09, 8. Πιτανητέων libri. 



c. 102, 6. 
e. 103,4. 

ADNOTATIO CRITICA. 

Scripturae huius exempli. 
- , "e| 

ταῦτα νενωμένου SI. 
5. «“Πακεδαιμονίων Schaefer. 

ξείνους λέγων SA. 
ἀρχήν τε libri. 
ἀπολείπῃ MPA; ἀπολίπῃ alii. 
ἕκαστος T (S?). 
ἔπιπτον δὲ libri; ve vulgo. 
τε libri. 
περὶ τὸ ἱρόν libri. 
ἀνάκτορον (MPKF) cancellis cir- 
,Cumser ipsit. Bekker. 
ἢγε SVTA ; ἤϊε ΜΡΚΕ. 
ξύλινον τεῖχος S Valla. 
ἐφόρεε ἐπίσημον SVT. 
ὅτι MPKF. 
ῥῦσαι SVT. 
ταῦτα SV. 
ταὐτά Bekker. 
καὶ φιαλάς ST. 
ἄλλα libri. 
τοῦ Μήδου Schaefer. 
ἡγεμόνος S. 

ἡμεῖς δέ Krueger.; ἡμεῖς libri. 
[κατά] τὴν ταχίστην Stein. 
οὗτος SV. 

τοῦ Μήδου 

8. ἐπειδὴ γάρ STA; ἐπεὶ γὰρ δή re- 
liqui. 

ἡγησίστρατον SVT. 
τοῦ τόν SV T. 
ztotauóv libri. 
«1 πολλωνίης libri. 
κατακοιμίσαντος Reisk.; κατακοι- 
μήσαντος libri. 

ἀλλ᾽ ὡς libri. 
κατακοιμίσαντα T(S?); κατακοιμή- 
σαντα alii. 

ἐγένετο, ἐπείτε Reiske; ἐγίνετο" 
ἔπειτα libri. 

τοὺς προφήτας libri. 
οἱ δὲ αὐτοῖσι ἔφραζον. 
μὲν ἣν libri. 

παρεσκευάζοντο libri; παρεσκευά- 
δατο vulgo. 

£v ἀπορίῃ τε εἴχοντο SVT. 
ὅσοι SV T. 
δῆλα δή plerique libri 
[2c]. 

«Σικυώνιοι καὶ libri. 
Her odoti vol. 1]. 

XVII 

exempli Weidmanniani. 

ταῦτ᾽ drewou£vovreliqui. 
"Lantüciwuoviovs libri. 
λέγων reliqui. 
ἀρχήν γε Schweighaeuser. 

ἕκαστοι reliqui. 

τε τό. 
* INT: , 

[περὲ τὸ ἱρόν]. 

ἀνακτόριον SVTA. 

ξύλινον reliqui om. τεῖχος. 
ἐφόρεε reliqui. 
ὅτε ST. 
λῦσαι reliqui. 
ταῦτα δὲ alii. 
ταῦτα libri. 
φιαλάς MPKF. 
τἄλλα. 
τοὐδετοῦ Μήδων ἡγεμόνος 

plerique libri. 

αὐτός reliqui. 

Ἡγησιστράτου reliqui. 
τούτου τὸν reliqui. 
“Χῶνα ποταμόν. 
«“πολλωνιήτιδος. 

ἀλλά κως. 

[τοὺς προφήτας]. 
€. ὃ " } - » - 

[o£ δὲ αὐτοῖσι ἔφραζον. 

ἀπορίῃ τε εἴχ. reliqui. 
οἵ reliqui. 
δῆλα δὲ ST. 
ἔτι libri. 
“Σικυώνιος. 

n 



ADNOTATIO CRITICA. 

Scripturae huius exempli. 

. Εὐϑοίνου FA; Εὐϑόνου MP. 

. Πελοποννησίους Schweighaeuser. 
Πελοποννησίων» Bekker. 

. oí Μασίστεω plerique libri. 

. γυναικὶ δὲ ST. 

. xai ϑυγατέρες libri; τρεῖς xai ϑυ- 
γατέρες vulgo. 

. μέγα μὲν ποιεῦμαι SVT. 

. γυναῖκα τὴν 'T(S?). 
4. μαξζούς ΜΡΚΕ; μαστούς SVT. 

. διαβάντες plerique libri; διαβα- 
λόντες ST. 

. agvAaxvo SV T. 
. ἤσχαλλον SVT. 
. ἐκφυγόντα SV4. 
. τίνεσϑαι plerique libri. σίψεσϑαι 

alii 

. oí libri. 

. σύ S; reliqui, ut videtur, σοί 
ἔχωμεν plerique libri. 
μαλακοὺς ἄνδρας SV T. 

exempli Weidmanniani. 

Πελοποννησίοισι libri. 

γυναικὶ δή reliqui. 

μεγάλα μὲν ποιεῦμαι re- 
liqui. 

γυναῖκα τοῦ reliqui. 

ἀφύκτως reliqui. 
καὶ ἤσχαλλον reliqui. 
ἐκφεύγοντα reliqui. 

μοι de Pauw. 

σχῶμεν ST. 

μαλακούς reliqui om. á»- 
δρας. 



E. 

Οἱ δὲ ἐν τῇ Εὐρώπῃ τῶν Περσέων χαταλειφϑέντες ὑπὸ 1 
“αρείου, τῶν ὃ Μεγάβαζος ἦρχε, πιρώτους μὲν Περινϑίους 
᾿λλησποντίων οὐ βουλομένους ὑττηχόους εἶναι “αρείου 
χατεστρέψαντο, περιεφϑέντας πρότερον χαὶ ὑπὸ Παιόνων 
τρηχέως. οἱ γὰρ ὧν ἀπὸ Στρυμόνος Παίονες χρήσαντος 
τοῦ ϑεοῦ στρατεύεσϑαι ἐπὶ Περινϑίους, καὶ ἢν μὲν àvrt- 
χατιζόμενοι ἐπιχαλέσωνταί σφεας οἱ Περίνϑιοι οὐνομαστὶ 
βώσαντες, τοὺς δὲ ἐπιχειρέειν, ἢν δὲ μὴ ἐπιβώσωνται, 
μὴ ἐπιχειρέειν, éroíeov οἱ Παίονες ταῦτα. ἀντιχατιζο- 

μένων δὲ τῶν Περινϑίων ἐν τῷ προαστείῳ, ἐνθαῦτα μου- 
γομαχίη τριφασίη ἐκ προχλήσιός σφι ἐγένετο" καὶ γὰρ 
ἄνδρα ἀνδρὶ xal ἵππον ἵππῳ" συνέβαλον xal χύνα xv. 
γιχεόντων δὲ τὰ δύο τῶν Περινϑίων, ὡς ἐπαιώνιξζον χεχα- 
ρηχότες, συνεβάλοντο οἱ Παίονες τὸ χρηστήριον αὐτὸ τοῦτο 
εἶναι xal εἶχτάν χου παρὰ σφίσι αὐτοῖσι "vOv ἂν εἴη ὃ 
χρησμὸς ἐπιτελεόμενος ἡμῖν, νῦν ἡμέτερον τὸ ἔργον." οὕτω 
τοῖσι Περινϑίοισι παιωνίσασι ἐπιχειρέουσι οἱ Παίονες, 
zal πολλόν τε ἐχράτησαν xal ἔλιπόν σφεων ὀλίγους. τὰ 5 
μὲν δὴ ἀπὸ Παιόνων πρότερον γενόμενα ὧδε ἐγένετο" 
τότε δὲ ἀνδρῶν ἀγαϑῶν περὶ τῆς ἐλευϑερίης γινομένων 
τῶν Περινϑίων οἱ Πέρσαι τε χαὶ ὃ Μεγάβαζος ἐπεχράτη-" 
σαν σελήϑεϊ. ὡς δὲ ἐχειρώϑη ἡ Πέρινϑος, ἤλαυνε τὸν στρα- 
τὸν ὃ Μεγάβαζος διὰ τῆς Θρηίχης, πᾶσαν ττόλιν xal τᾶν 
ἔϑνος τῶν ταύτῃ οἰχημένων ἡμερούμενος βασιλέϊ᾽ ταῦτα 
γάρ οἱ ἐντέταλτο &x Δαρείου Θρηίχην χαταστρέφεσϑαι. 

Θρηίκων δὲ ἔϑνος μέγιστόν ἐστι μετά γε ᾿Ινδοὺς ττάν- 3 
vov ἀνθρώπων" εἰ δὲ ὑπ ἑνὸς ἄρχοιτο ἢ φρονέοι «arc 
τὠυτό, ἄμαχόν v ἂν εἴη χαὶ zt0LÀQ χράτιστον πάντων 

ἐϑνέων χατὰ γνώμην τὴν ἐμήν. ἀλλὰ γὰρ τοῦτο ἄπορόν 
Herodoti vol. II. 1 
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σφι xai ἀμήχανον μή κοτε ἐγγένηται" εἰσὶ δὴ χατὰ τοῦτο 
ἀσϑενέες. οὐνόματα δὲ πολλὰ ἔχουσι κατὰ χώρας ἕχα- 
στοι. νόμοισι δὲ οὗτοι παραπλησίοισι πάντες χρέονται 
χατὰ πάντα, πλὴν l'evéov χαὶ Τραυσῶν zai τῶν χατύ- 
περϑὲ Κρηστωναίων οἰχεόντων. τούτων δὲ τὰ μὲν Γέται 
oí ἀϑανατίζοντες ποιεῦσι, εἴρηται μοι. Τραυσοὶ δὲ τὰ 

μὲν ἄλλα πάντα χατὰ ταὐτὰ τοῖσι ἄλλοισι Θρήιξι ἐπιτε- 
λέουσι, κατὰ δὲ τὸν γινόμενόν σφι χαὶ ἀπογινόμενον ττοι-- 
εὖὔσι τοιάδε" τὸν μὲν γινόμενον ττεριιζόμενοι οἱ προσή- 
χοντες ὀλοφύρονται, ὅσα μιν δεῖ ἐπείτε ἐγένετο ἀναπλῆσαι 
χαχά, ἀπηγεόμενοι τὰ ἀνϑρωπήια πάντα πάϑεα᾽" τὸν δ᾽ 
ἀπογινόμενον παίζοντές τε xal ἡδόμενοι γῇ χρύπτουσι, 

ἐπιλέγοντες ὅσων καχῶν ἐξαπαλλαχϑείς ἐστι ἐν πάσῃ εὖ- 
δαιμονίη. οἱ δὲ χκατύπερϑε Κρηστωναίων ποιεῦσι τοιάδε. 
ἔχει γυναῖχας ἕχαστος πολλάς" ἐπεὰν ὦν τις αὐτῶν ἀπο- 

ϑάνῃ, χρίσις γίνεται μεγάλη τῶν γυναιχῶν xai φίλων 

σπουδαὶ ἰσχυραὶ περὶ τοῦδε, ἥτις αὐτέων ἐφιλέετο μά- 
λιστα ὑπὸ τοῦ ἀνδρός" ἣ δ᾽ ἂν χριϑῇ καὶ τιμηϑῆῇ, ἐγχω- 
μιασϑεῖσα ὑπό τε ἀνδρῶν χαὶ γυναιχῶν σφάζεται ἐς 
τὸν τάφον ὑπὸ τοῦ οἰχηιωτάτου ἑωυτῆς, σφαχϑεῖσα δὲ 

L 

συνϑάπτεται τῷ ἀνδρί. αἱ δὲ ἄλλαι συμφορὴν μεγάλην | 
ποιεῦνται" ὄνειδος γάρ σφι τοῦτο μέγιστον γίνεται. 

Ἂν * f^ Σ ce c , , 

Τῶν δὲ δὴ ἄλλων Θρηίχων ἐστὶ 00€ ὃ νόμος" πωλέουσι 
' , 2 LT - M , 2 

τὰ τέχνα ἐπ᾽ ἐξαγωγῇ. τὰς δὲ παρϑένους οὐ φυλάσσουσι, 
ἀλλ᾽ ἐῶσι τοῖσι αὐταὶ βούλονται ἀνδράσι μίσγεσϑαι" τὰς 
δὲ γυναῖχας ἰσχυρῶς φυλάσσουσι xc ὠνέονται τὰς yvvai- | 
χας παρὰ τῶν γονέων χρημάτων μεγάλων. zal τὸ ub | 
ἐστίχϑαι εὐγενὲς χέχριται, τὸ δ᾽ ἄστιχτον ἀγενές, ἀργὸν. 
εἶναι χάλλιστον, γῆς δὲ ἐργάτην ἀτιμότατον, τὸ Dow | 
ἀπὸ πολέμου χαὶ ληιστύος κάλλιστον. οὗτοι μέν σφεων. 
οἱ ἐπιφανέστατοι νόμοι εἰσί, ϑεοὺς δὲ σέβονται μούνους 
τούσδε, Mosa καὶ Διόνυσον xai ρτεμιν. οἱ δὲ βασιλέες 

γ - , ^ ῬΑ α , ; 
αὐτῶν, πάρεξ τῶν ἄλλων πολιητέων, σέβονται "Eouénv 
μάλιστα ϑεῶν, χαὶ ὀμνύουσι μοῦνον τοῦτον, xal λέγουσι, 

, 2 Ἂν, Y , , ' - ’ 

s γεγονέναι c0 Ἑρμέω ἑωυτούς. ταφαὶ δὲ τοῖσι εὐδαί-᾿ 
2 - - » - ! μοσι αὐτῶν εἰσὶ αἵδε. τρεῖς uiv ἡμέρας προτιϑεῖσι τὸν 

γεχρόν, καὶ παντοῖα σφάξαντες ἱρήια εὐωχέονται, ττρο-- 
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χλαύσαντες πρῶτον᾽ ἔπειτεν δὲ ϑάπτουσι χαταχαύσαντες 
ἢ ἄλλως γῇ χρύψαντες, χῶμα δὲ χέαντες ἀγῶνα τιϑεῖσι 

παντοῖον, ἐν τῷ τὰ μέγιστα ἄεϑλα τίϑεται χατὰ λόγον 
μουνομαχίης. ταφαὶ μὲν δὴ Θρηίχων εἰσὶ αὗται. 

Τὸ δὲ πρὸς βορέω ἔτι τῆς χώρης ταύτης οὐδεὶς ἔχει 
φράσαι τὸ ἄτρεχές. οἵτινές εἰσι ἀνθρώπων οἰχέοντες 
αὐτήν, ἀλλὰ τὰ ττέρην ἤδη τοῦ Ἴστρου ἐρῆμος χώρη φαί- 
γεται ἐοῦσα xai ἄπειρος. μούνους δὲ δύναμαι πυϑέσϑαι 
οἴχέοντας πέρην τοῦ στρου ἀνθρώπους τοῖσι οὔνομα εἶναι 
Σιγύννας, ἐσϑῆτι δὲ χρεομένους ΔΜηδιχῆ. τοὺς δὲ ἵππτους 

αὐτῶν εἶναι λασίους ἅπαν τὸ σῶμα ἐπὶ πέντε δαχτύλους 

τὸ βάϑος τῶν τριχῶν, σμιχροὺς δὲ xal σιμοὺς xal ἀδὺυ- 
γάτους ἄνδρας φέρειν" Cevyvvuévovg δὲ oz ἅρματα εἶναι 
ὀξυτάτους, ἁρματηλατέειν δὲ πρὸς ταῦτα τοὺς ἐπιχωρίους. 
χατήχειν δὲ τούτων τοὺς οὔρους ἀγχοῦ Ἐνετῶν τῶν ἐν τῷ 
δρίῃ. εἶναι δὲ Μήδων σφέας ἀποίχους λέγουσι" ὅχως 
δὲ οὗτοι Μήδων ἄποιχοι γεγόνασι, ἐγὼ μὲν οὐκ ἔχω ἐπι- 
φράσασϑαι, γένοιτο δ᾽ ἂν πιᾶν ἐν τῷ μαχρῷ χρόνῳ. σιγύν- 
vac δ᾽ ὧν χαλέουσι «1ἰγυες oí ἄνω ὑπὲρ Μασσαλίης οἰχέ- 
οντὲς τοὺς χαπήλους, Κύπριοι δὲ τὰ δόρατα. ὡς δὲ Θρήιχες 

λέγουσι, μέλισσαι κατέχουσι τὰ πέρην τοῦ Ἴστρου χαὶ 
ὑπὸ τούτων οὐχ εἶναι διελϑεῖν τὸ προσωτέρω. ἐμοὶ μέν 
γυν ταῦτα λέγοντες δοχέουσι λέγειν οὐχ οἰχότα᾽ τὰ γὰρ 
ζῷα ταῦτα φαίνεται εἶναι δύσριγα᾽ ἀλλά μοι τὰ ὑπὸ 
τὴν ἄρχτον ἀοίχητα δοχέει εἶναι διὰ τὰ ψύχεα. ταῦτα 
μέν vvv τῆς χώρης ταύτης τιέρι λέγεται, τὰ παραϑαλάσ- 
σια δ᾽ ὧν αὐτῆς Μεγάβαζος Περσέων κατήχοα ἐποίεε. 

Ζαρεῖος δὲ ὡς διαβὰς τάχιστα τὸν λλήσποντον ἀπστί- 
xevo ἐς Σάρδις, ἐμνήσϑη τῆς ἐξ Ἱστιαίου τε τοῦ Μιλησίου 
εὐεργεσίης καὶ τῆς παραινέσιος τοῦ Μυτιληναίου Κώεω, 

μεταχτεμιψάμενος δέ σφεας ἐς Σάρδις ἐδίδου αὐτοῖσι 
αἵρεσιν. ὃ μὲν δὴ Ἱστιαῖος, ἅτε τυραννεύων τῆς Μιλήτου, 
τυραννίδος μὲν οὐδεμιῆς πιροσεχρήιζε, αἰτέει δὲ Μύρχινον 
τὴν Ἡδωνίδα βουλόμενος ἐν αὐτῇ πόλιν χτίσαι. οὗτος 
μὲν δὴ ταύτην αἱρέεται, ὃ δὲ Κώης, οἷά τε οὐ τύραννος 
δημότης τε ἐών, αἰτέει Μυτιλήνης τυραννεῦσαι. τελεω- 
ϑέντων δὲ ἀμφοτέροισι οὗτοι μὲν xarà εἵλοντο ἐτράποντο, 

15: 
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“Ιαρεῖον δὲ συνήνειχε πρῆγμα τοιόνδε ἰδόμενον ἐπιϑυ- 
μῆσαι ἐντείλασϑαι Μεγαβάζῳ Hotovag ἑλόντα ἀναστπτά- 

στους ποιῆσαι ἐκ τῆς Εὐρώπης ἐς τὴν σίην. ἦν Iiyeue 

χαὶ Μαντύης ἄνδρες Παίονες, ot ἐπείτε Ζαρεῖος διέβη ἐς 

τὴν ᾿Ισίην, αὐτοὶ ἐϑέλοντες Παιόνων τυραννεύειν ἀπιχγέ- 

ονται ἐς Σάρδις, ἅμα ἀγόμενοι ἀδελφεὴν μεγάλην τὲ χαὶ 
εὐειδέα. φυλάξαντες δὲ “αρεῖον προχατιζόμενον ἐς τὸ 
προάστειον τὸ τῶν «“Τυδῶν ἐποίησαν τοιόνδε" σχευάσαντες 
τὴν ἀδελφεὴν ὡς εἶχον ἄριστα, ἐπ᾽ ὕδωρ ἔπεμιτον ἄγγος 
ἐπὶ τῇ χεφαλῇ ἔχουσαν xci ἐχ τοῦ βραχίονος ἵππον énéA- 
χουσαν xal χλώϑουσαν λίνον. ὡς δὲ παρεξήιε ) γυνή, | 
ἐπιμελὲς τῷ Δαρείῳ ἐγένετο" οὔτε γὰρ Περσιχὰ ἦν οὔτε, 
“Ιὐδιὰ τὰ ποιεύμενα ἐκ τῆς γυναιχός, οὔτε πρὸς τῶν ἔκ 
τῆς Moíns οὐδαμῶν. ἐπιμελὲς δ᾽ ὥς οἱ ἐγένετο, τῶν δορυ- 
φόρων τινὰς σεέιισεδι χελεύων φυλάξαι ὃ τι χρήσεται τῷ 
ἵππῳ ἢ γυνή. οἱ μὲν δὴ ὄπισϑε εἵποντο" ἡ δὲ ἐπείτε 
ἀπίχετο ἐπὶ τὸν ποταμόν, ἦρσε τὸν tov, 'ἄρσασα δὲ 
χαὶ τὸ ἄγγος τοῦ ὕδατος ἐμπλησαμένη τὴν αὐτὴν δδὼν 
παρεξήιε, φέρουσα τὸ ὕδωρ ἐπὶ τῆς χεφαλῆς καὶ ἐπέλ- 
χουσα ix τοῦ βραχίονος τὸν ἵππον xol στρέφουσα τὸν 

, N 3 ἃ c » yd, SEVA 

χατασχόπων χαὶ τὰ αὐτὸς ὥρα, ἄγειν αὐτὴν ἐχέλευε 
ἑωυτῷ ἐς ὄψιν. ὡς δὲ ἤχϑη, παρῆσαν χαὶ οἱ ἀδελφεοὶ ἑωυτῷ ég οψιν. ὡς ὁὲ ἡχϑη, παρὴ €/.(p€0L 

κ᾿ , , ' , , , i 

αὐτῆς OD xp ττρόσω σκοπιὴν ἔχοντες τούτων. &lQtTÉOVTOG | 
δὲ τοῦ “αρείου ὁχοδαττὴ εἴη, ἔφασαν οἱ νεηνίσχοι εἶναι 

H N , 5 , 26€ , 2 

Παίονες xci ἐχείνην εἶναι σφέων ἀδελφεήν. ὃ δ᾽ ἀμεί- 
4 -: 5 ς , "eos 2! ς H ) x Ὁ - - 

Bero, τίνες τὲ oí Παίονες ἀνϑρωποί εἰσι xol χοῦ γῆς 
, , - , d 3 , 

οἰκημένοι, xci ví ἐχεῖνοι ἐϑέλοντες ἔλϑοιεν ἐς Σάρδις. ol 
NM, t. ς ^ ' , 

δέ oi ἔφραζον ὡς ἔλθοιεν μὲν ἐχείνῳ δώσοντες σφέας 
αὐτούς, εἴη δὲ ἡ Παιονίη ἐπὶ τῷ Στρυμόνι ποταμῷ στε- 

, € PN ' 3 , -€ , 

σεολισμένη, ὃ δὲ Στρυμὼν ov πρόσω τοῦ Ἑλλησπόντου, 
» P - - ) , » € ι ν 

εἴησαν δὲ Τευχρῶν τῶν éx Τροίης ἀποιχοι. οἱ μὲν δὴ 
αὐτὰ ἕχαστα ἔλεγον, ὃ δὲ εἰρώτα εἰ xai ττᾶσαι εἴησαν 

SEU. c ΒΞ c 2 , € es Y - ἢ} αὐτόϑι αἱ γυναῖχες οὕτω ἐργάτιδες. οἱ δὲ xal τοῦτο 
, , ce , - 5 , 

ἔφασαν προϑύμως οὕτω ἔχειν. αὐτοῦ γὰρ (Ov τούτου 
e . 2 , 51 6$. τ᾿ ͵ , 

εἵνεχεν χαὶ ἐπεττοίητο. ἐνθαῦτα 4dageiog γράφει γράμ 
M , - ' , 3 — , 

ματα πρὸς Μεγάβαζον, τὸν ἔλιπε & τῇ Θρηίχῃ ovoavqyóv, | 
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γτελλόμενος ἐξαναστῆσαι ἐξ ἡϑέων Παίονας καὶ mag 
ωυτὸν ἀγαγεῖν χαὶ αὐτοὺς xal τέχνα τε καὶ γυναῖχας 
ὑτῶν. αὐτίχα δὲ ἱππεὺς ἔϑεε φέρων τὴν ἀγγελίην él 
ὃν “Ἑλλήσποντον, περαιωϑεὶς δὲ διδοῖ τὸ βιβλίον τῷ 
ἐεγαβάζῳ. ὃ δὲ ἐπιλεξάμενος καὶ λαβὼν ἡγεμόνας &x 
ἧς Θρηίχης ἐστρατεύετο &mi τὴν Παιονίην. πυϑόμενοι 

δὲ oi Παίονες τοὺς Πέρσας ἐπὶ σφέας ἰέναι, ἁλισϑέντες 

ἐξεστρατεύσαντο πρὸς ϑαλάσσης, δοχέοντες ταύτῃ ἐπι- 

χειρήσειν τοὺς Πέρσας ἐπιβάλλοντας. οἱ μὲν δὴ Παίονες 
ἦσαν ἑτοῖμοι τὸν Μεγαβάζου στρατὸν ἐπιόντα ἐρύχειν" 
οἱ δὲ Πέρσαι πυϑόμενοι συναλίσϑαι τοὺς Παίονας xai 

τὴν πρὸς ϑαλάσσης ἐσβολὴν φυλάσσοντας, ἔχοντες ἣγε- 
μόνας τὴν ἄνω ὁδὸν τράπονται, λαϑόντες δὲ τοὺς Παίονας 

ἐσπίπτουσι ἐς τὰς πόλις αὐτῶν ἐούσας ἀνδρῶν ἐρήμους" 

οἷα δὲ κεινῇσι ἐσπεσόντες εὐπετέως χατέσχον. οἱ δὲ 
Παίονες ὡς ἐπύϑοντο ἐχομένας τὰς πόλις, αὐτίχα διασχε- 

δασϑέντες xav ἑωυτοὺς ἕχαστοι ἐτράττοντο xal τταρεδί. 
δοσαν σφέας αὐτοὺς τοῖσι Πέρσῃσι. οὕτω δὴ Παιόνων 
Σιροπαίονές τε «ol Παιόπλαι xoi οἱ μέχρι τῆς Πρασιάδος 
λίμνης ἐξ ἠἡϑέων ἐξαναστάντες ἤγοντο ἐς τὴν Aoíqy. οἵ 
δὲ περὶ τὸ Πάγγαιον οὖρος xci “όβηρας xal “ἰγριᾶνας 
χαὶ Ὅδομάντους xav αὐτὴν τὴν λέμνην τὴν Πρασιάδα οὐκ 
ἐχειρώϑησαν ἀρχὴν ὑπὸ Μεγαβάζου. ἐπειρήϑη δὲ καὶ 
τοὺς ἐν τῇ λίμνῃ ἐξαιρέειν χατοιχημένους ὧδε. ἰχρία ἐπὶ 
σταυρῶν ὑψηλῶν ἐζευγμένα ἐν μέσῃ ἕστηχε τῇ λίμνῃ, 
ἔσοδον ἐκ τῆς ἠπείρου στεινὴν ἔχοντα μιῇ γεφύρῃ. τοὺς 
δὲ σταυροὺς τοὺς ὑττιεστεῶτας τοῖσι ἰχρίοισι τὸ μέν xov 

ἀρχαῖον ἔστησαν κοινῇ τιάντες οἱ πολιῆται, μετὰ δὲ νόμῳ 
χρεόμενοι ἱστᾶσι τοιῷδε" κομίζοντες ἐξ οὔρεος τῷ οὔνομά 
ἐστι Ὄρβηλος, κατὰ γυναῖχα ἑχάστην ὃ γαμέων τρεῖς σταυ- 
ροὺς ὑπίστησι᾽ ἄγεται δὲ ἕχαστος συχνὰς γυναῖχας. οἰχέ- 
ουσι δὲ τοιοῦτον τρόπον, χρατέων ἕχαστος ἐπὶ τῶν ἰχρίων 
καλύβης τε ἕν τῇ διαιτᾶται καὶ ϑύρης καταπαχτῆς διὰ 
τῶν ἰχρίων κάτω φερούσης ἐς τὴν λίμνην. τὰ δὲ νήττια 
παιδία δέουσι τοῦ πτοδὸς σπάρτῳ, μὴ καταχυλισϑῇ δει- 
μαίνοντες. τοῖσι δὲ ἵπττοισι xal τοῖσι ὑποζυγίοισι za- 
Qéxovat χόρτον ἰχϑῦς" τῶν δὲ τιλῆϑός ἐστι τοσοῦτο ὥστε 

€ 
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ὕταν τὴν ϑύρην τὴν χαταπαντὴν ἀναχλίνῃ, κατίει σχοίνῳ 
σκυρίδα χεινὴν ἐς τὴν λίμνην, xal οὐ πολλόν τινὰ χρόνον 

ἐπισχὼν ἀνασπᾷ πλήρεα ἰχθύων; τῶν δὲ ἰχϑύων ἐστὶ 
γένεα δύο, τοὺς χαλέουσι πτιἀπραχᾶς τε xal τίλωνας. 

Παιόνων μὲν δὴ οἱ χειρωϑέντες ἤγοντο ἐς τὴν “Ισίην. 
Μεγάβαζος δὲ ὡς ἐχειρώσατο τοὺς Παίονας, πέμττει ἀγγέ- 

λους ἐς Μαχεδονίην ἄνδρας ἑπτὰ Πέρσας, oi μετ᾽ αὐτὸν 
ἐχεῖνον ἦσαν δοχιμώτατοι ἐν τῷ στρατοπέδῳ. ἐπέμποντο 
δὲ οὗτοι sag “Πμύντην αἰτήσοντες γῆν τε ci ὕδωρ “αρείῳ 

βασιλέϊ. ἔστι δὲ ἐκ τῆς Πρασιάδος λέμινης σύντομος κάρτα 

ἐς τὴν Μαχεδονίην" πρῶτα μὲν γὰρ ἔχεται τῆς λίμνης τὸ 

μέταλλον ἐχ τοῦ ὕστερον τούτων τάλαντον ἀργυρίου .1λε- 

ξάνδρῳ ἡμέρης ἑχάστης ἐφοίτα, μετὰ δὲ τὸ μέταλλον 
“]“ύσωρον χαλεόμεγνον οὐρος b €, φάντι εἶναι ἐν Μαχεδονίῃ. 

οἱ ὧν Πέρσαι οἱ πεμφϑέντες οὗτοι παρὰ τὸν “μύντην ὡς 
ἀπίχοντο, αἴτεον ἐλϑόντες ἐς Owuv τὴν μύντεω Ζαρείῳ 

BeciAéi γῆν τε χαὶ ὕδωρ. ὁ δὲ ταῦτά τε ἐδίδου χαί σφεας 
ἐπὶ ξείνια χαλέει, τταρασχευασάμεγος δὲ δεῖτενον μεγαλο- 

πρετὲς ἐδέχετο τοὺς Πέρσας φιλοφρόνως. ὡς δὲ ἀπὸ 
δείπνου ἐγένοντο, διατιίνοντες εἶπαν οἱ Πέρσαι τάδε. 
rm , € « , ^ μ᾿ ΄ 

“ξεῖνε Μαχεδών, ἡμῖν νόμος ἐστὶ τοῖσι Πέρσησι, ἐπεὰν 
δεῖπνον ττροτιϑώμεϑα μέγα, τότε «ol τὰς παλλαχὰς xal 

τὰς χουριδίας γυναῖχας ἐσάγεσϑαι γταρέδρους. σύ νυν, 
ἐπείπερ προϑύμως μιὲν ἐδέξαο μεγάλως δὲ ξεινίξεις, 

διδοῖς τε βασιλέϊ “Ιαρείῳ γῆν τε xci ὕδωρ, ἕπεο νόμῳ 
τῷ ἡμετέρῳ." εἶπε πρὸς ταῦτα Ἀμύντης “ὦ Πέρσαι, 
νόμος μὲν ἡμῖν γέ ἐστι οὐχ οὗτος, ἀλλὰ χεχωρίσϑαι ἂν-- 
ὄρας γυναιχῶν᾽ ἐπείτε δὲ ὑμεῖς ἐόντες δεσπόται προσ- 

χρηίζετε τούτων, παρέσται ὑμιῖν χαὶ ταῦτα. εἴπας το- 
σαῦτα ὃ Ἡμύντης μετεττέμττετο τὰς γυναῖκας" αἱ δ᾽ ἐπείτε 
καλεόμεναι ἦλθον, ἐπεξῆς ἀντίαι ἵζοντο τοῖσι Πέρσῃσι. 
ἐνθαῦτα οἱ Πέρσαι ἰδόμενοι γυναῖχας εὐμόρφους ἔλεγον 
πρὸς ᾿Πμύντην φάμενοι τὸ ποιηϑὲν τοῦτο οὐδὲν εἶναι 
σοφόν" χρέσσον γὰρ εἶναι ἀρχῆϑεν μὴ ἐλϑεῖν τὰς γυναῖ- 
χας ἢ) ἐλϑούσας χαὶ μὴ παριζομένας ἀντίας ἵζεσϑαι ἀλγη- 
δόνας σφι ὀφϑαλμῶν. ἀναγχαζόμενος δὲ ὃ Ἡ μύντης ἐχέλευε 
σεαρίζειν" τεειϑομένων δὲ τῶν γυναιχῶν αὐτίχα οἱ Πέρσαι 
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μαστῶν τε ἅπτοντο οἷα πλεύνως οἰνωμένοι, καί xov τις 

xol φιλέειν ἐπειρᾶτο. “μύντης μὲν δὴ ταῦτα ὁρέων ἀτρέ- 
μας εἶχε, χαίπερ δυσφορέων, οἷα ὑπερδειμαίνων τοὺς 
Πέρσας" “ϊλέξανδρος δὲ ὃ μύντεω πταρεών τε xai ógécv 
ταῦτα, ἅτε véog. τὲ ἐὼν χαὶ χαχῶν ἀπαϑής, οὐδαμῶς ἔτι 
χατέχειν οἷός U ἦν, ὥστε δὲ βαρέως φέρων εἶστε “πρὸς 
μύντην τάδε. “σὺ μέν, ὦ πάτερ, εἶχε τῇ ἡλικίῃ, ἀπιών 
τε ἀναπαύευ, μηδὲ λιτάρεε τῇ πόσει" ἐγὼ δὲ προσμένων 
αὐτοῦ τῇδε πάντα τὰ ἐπιτήδεα παρέξω τοῖσι ξείνοισι." 
ztgóc ταῦτα συνιεὶς ὃ Ἀμύντης ὅτι νεώτερα πρήγματα 
πρήξειν μέλλοι ᾿λέξανδρος, λέγει “ὦ παῖ, σχεδὸν γάρ σευ 
ἀναχαιομένου συνίημι τοὺς λόγους, ὅτι ἐϑέλεις ἐμὲ ἐχ- 
πέμψας ποιέειν τι νεώτερον" ἐγὼ ὦν σευ χρηίζω μηδὲν 
γεοχμῶσαι xcv ἄνδρας τούτους, ἵνα μὴ ἐξεργάσῃ ἡμέας, 
ἀλλ᾽ ἀνέχεο ὁρέων τὰ πιοιεύμενα" ἀμφὶ δὲ ἀπόδῳ τῇ ἐμῇ 
σείσομαί τοι." ὡς δὲ ὃ μύντης χρηίσας τούτων οἰχώχεε, 
λέγει ὃ ̓ λέξανδρος πρὸς τοὺς Πέρσας “γυναιχῶν τούτων, 
ὦ ξεῖνοι, πολλή ἐστι ὑμῖν εὐπέτεια, καὶ εἰ πάσῃσι βού- 
λεσϑε μίσγεσϑαι «al ὁχοσησιῶν αὐτέων. τούτου μὲν ztéQU 

αὐτοὶ ἀποσημανέετε" νῦν δέ, σχεδὸν γὰρ ἤδη τῆς κοίτης 
ὥρη προσέρχεται ὑμῖν xci χαλῶς ἔχοντας ὑμέας δρέω 
μέϑης, γυναῖχας ταύτας, εἰ ὑμῖν φίλον ἐστί, ἄπετε λού- 

σασϑαι, λουσαμένας δὲ ὀττίσω προσδέχεσϑε.᾽ εἶπας 

ταῦτα, συνέπαιγνοι γὰρ ἦσαν οἱ Πέρσαι, γυναῖχας μὲν ἐξελ.- 
ϑούσας ἀπέπεμττε ἐς τὴν γυναιχηίην, αὐτὸς δὲ ὃ ̓ λέξαν-- 
ὄρος ἴσους τῇσι γυναιξὶ ἀριϑμὸν ἄνδρας λειογενείους τῇ 

τῶν γυναικῶν ἐσθῆτι σχευάσας καὶ ἐγχειρίδια δοὺς παρῆγε 
ἔσω, παράγων δὲ τούτους ἔλεγε τοῖσι Πέρσῃσι τάδε. “ὦ 
Πέρσαι, οἴχατε πανδαισίῃ τελέῃ ἱστιῆσϑαι" τά τε γὰρ 
ἄλλα ὅσα εἴχομεν, χαὶ πρὸς τὰ οἷά τε ἦν ἐξευρόντας πτα- 
ρἔχειν, ττάντα ὑμῖν πτάρεστι, χαὶ δὴ χαὶ τόδε τὸ πάντων 
μέγιστον, τάς τε ἑωυτῶν μητέρας καὶ τὰς ἀδελφεὰς ἐπι- 
δαψιλευόμεϑα ὑμῖν, ὡς τταντελέως μάϑητε τιμεόμενοι 
πρὸς ἡμέων τῶνττέρ ἐστε ἄξιοι, πρὸς δὲ wei βασιλέϊ τῷ 
πέμψαντι ἀπαγγείλητε ὡς ἀνὴρ Ἕλλην Μαχεδόνων ὕπαρ- 
χος εὖ ὑμέας ἐδέξατο καὶ τραπέζῃ καὶ χοίτη. ταῦτα εἴσιας 
λέξανδρος παρίζει Πέρσῃ ἀνδρὶ ἄνδρα Μαχεδόνα ὡς 
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γυναῖχα τῷ λόγῳ" οἱ δέ, ἐπείτε σφέων ot Πέρσαι ψαύειν 
ft. 2 , τ 

ἐπειρέοντο, διεργάζοντο αὐτούς. χαὶ οὗτοι μὲν τούτῳ 
S , , n 2 ς , - 

τῷ μόρῳ διεφϑάρησαν χαὶ αὐτοὶ xai v, 9egaztrín αὐτῶν" 
M , 2 , 

εἵπετο γὰρ δή σφι xci ὀχήματα xci ϑεράποντες καὶ ἡ 
- , , Ἂ - e - 

πᾶσα πολλὴ παρασχευή" πάντα δὴ ταῦτα ἅμα πᾶσι ἐχεί- 
, , 2 »νὦ 

νοισι ἠφάνιστο. μετὰ δὲ χρόνῳ οὐ πολλῷ ὕστερον ζήτησις 
τῶν ἀνδρῶν τούτων μεγάλη ἐχ τῶν Περσέων ἐγίνετο, καί 
σφεας ᾿λέξανδρος κατέλαβε σοφίῃ, χρήματά τε δοὺς πτολλὰ 

' NIE ] ^ ' - » 3 ΓΕ ἢ ^ 

xci τὴν ἑωυτοῦ ἀδελφεὴν τῇ οὔνομα ἣν I'vyaín* δοὺς δὲ 
» ^ 5 d , , - 

ταῦτα χατέλαβε ὃ λέξανδρος Βουβάρῃ ἀνδρὶ Πέρσῃ, τῶν 
t- , N 2 - - € , 

διζημένων vovg ἀπολομένους τῷ στρατηγῷ. ὁ μέν νυν 
- , , , [04 

τῶν Περσέων τούτων ϑάνατος οὕτω χαταλαμφϑεὶς ἐσι- 
, ^ ^ Ξ H 3 

γήϑη. Ἕλληνας δὲ τούτους εἶναι vovg ἀπὸ Περδίχχεω 
, , J ' , 3 , c 

γεγονότας, χατάπερ αὐτοὶ λέγουσι, αὐτός TE οὕτω τυγ- 
, , MN * m , ^r, 

χάνω ἐπιστάμενος, καὶ δὴ xai ἐν τοῖσι ὄπισϑε λόγοισι 
, ^ 45 b bi 3 , 

ἀποδέξω ὡς εἰσὶ Ἕλληνες, πρὸς δὲ xal ot τὸν ἕν Ὀλυμττίῃ 
, - , e , 5 

διέποντες ἀγῶνα Ἑλλήνων οὕτω ἔγνωσαν εἶναι. βουλο- 
, δι 9 ERA 2 , . A 2d , πον 3. * 

μένου γὰρ “ἰϊλεξάνδρου ἀεϑλεύειν χαὶ χαταβᾶντος &x αὑτὸ 
- Lo) , c , 3 ΄ , 

τοῦτο, οἱ ἀντιϑευσόμενοι Ελλήνων &&egyóv μιν, φάμενοι 
2. O50 2 / 3 ' 3 ἘΥΣΞ 3222 ἘΣ τ Δ - 

οὐ βαρβάρων ἀγωνιστέων εἰναι τὸν ἀγῶνα ἀλλ΄ Ελλήνων 
3,5 “Ὁ ; X. 3 δ 2 , ud cs »! 3 4 ES 2. , 

JAéEavÓgog δὲ ἐπειδὴ ἀπέδεξε ὡς εἴη “ργεῖος, ἐχρίϑη τε 
3 JAM 2 , , , - 

εἶναι Ἕλλην xoi ἀγωνιζόμενος στάδιον συνεξέσεισττε τῷ 

πρώτῳ. 
- , LS , , Ταῦτα μέν vvv οὕτω zy ἐγένετο. Μεγάβαζος δὲ ἄγων 

, 2 , ' N ^ , - 

τοὺς Παίονας ἀπείχετο imi τὸν Ελλήσποντον, ἐνθεῦτεν δὲ 
d , ^ , [44 

διαπεραιωϑεὶς ἀπίχετο ἐς τὰς Σάρδις. ἅτε δὲ τειχέοντος 

ἤδη Ἱστιαίου τοῦ Μιλησίου τὴν παρὰ Δαρείου αἰτήσας 
^ " - , , - 

ἔτυχε δωρεὴν μισϑὸν φυλαχῆς τῆς σχεδίης, ξόντος δὲ τοῦ 
, , - , , 

χώρου τούτου παρὰ Στρυμόνα ποταμὸν τῷ οὐνομά ἔστι 
Μύρχινος, μαϑὼν ὃ Μεγάβαζος τὸ ποιεύμενον ἔκ τοῦ 
c ] c 34 , ] ' , » ' 
Ἱστιαίου, ὡς ἤλϑε ταχιστὰ ἔς τὰς Σάρδις ἄγων τοὺς 

, » , LE tC.» - “ - 

Παίονας, ἔλεγε “αρείῳ τάδε. “ὦ βασιλεῦ, κοῖόν τι χρῆμα 
2 , 3 A € - * - ' 2 , 

ἐποίησας, ἀνδρὶ Ἕλληνι δεινῷ τε καὶ σοφῷ δοὺς ἐγχτή- 
σασϑαι πόλιν ἐν Θρηίχῃ, ἵνα ἴδη τε ναυπηγήσιμός ἔστι 
» A SY , M , 2 , e , 

ἄφϑονος καὶ πολλοὶ χωπέες «at μέταλλα ἀργύρεα, ὁμιλὸς 
C ^ , 4*4 , 

τε zt0ÀÀ0g μὲν Ἕλλην περιοιχέει ττολλὸς δὲ βάρβαρος, ot 
προστάτεω ἐπιλαβόμενοι ποιήσουσι τοῦτο τὸ ἂν ἐχεῖνος 
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, ALLE H , , - ' , 

ἐξηγέηται xoi ἡμέρης xal νυχτός. σύ vvv τοῦτον τὸν ἄνδρα 
παῦσον ταῦτα ποιεῦντα, ἵνα μὴ οἰχηίῳ πολέμῳ συνέχῃ. 
τρόπῳ δὲ ἠπίῳ μεταπεμψάμενος παῦσον" ἐπεὰν δὲ αὐτὸν 

, ὔ [4/ , b] - 3 c 3 , 

περιλάβης, ποιέειν ὅχως μηχέτι ἐχεῖνος ἐς “Ἕλληνας ἀπί- 
27) - , [e , 7 3 , 2! 

Berat. ταῦτα λέγων ὃ Μεγάβαζος εὐπετέως ἔπειϑε 

“αρεῖον ὡς εὖ προορέων τὸ μέλλον γίνεσϑαι. μετὰ δὲ 
, — ^ , , Z7 

ἄγγελον πέμψας ὃ Δαρεῖος ἐς τὴν Μόύρχινον ἔλεγε τάδε. 
«cc - * -᾽ , , 3 ^ pt 

Ἱστιαῖε, βασιλεὺς Ζαρεῖος τάδε λέγει. ἐγὼ φροντίζων 
εὑρίσχω ἐμοί τε xal τοῖσι ἐμοῖσι τιρήγμασι οὐδένα εἶναι 
σεῦ ἄνδρα εὐνοέστερον᾽ τοῦτο δὲ οὐ λόγοισι ἀλλ᾽ ἔργοισι 
οἷδα μαϑών. νῦν ὧν, ἐπινοέω γὰρ πρήγματα μεγάλα 

,ὔ 3 , , , ^ 

χατεργάσασϑαι, ἀπιχνέο μοι ττάντως, ἵνα voL αὐτὰ ὑπερ- 
, 3 , - , , ET 

ϑέωμαι. τούτοισι τοῖσι ἔπεσι πιστεύσας ὃ "Iortaioc, 
xai ἅμα μέγα ποιεύμενος βασιλέος σύμβουλος γενέσϑαι, 

ἀπίχετο ἐς τὰς Σάρδις. ἀπιχομένῳ δέ οἱ ἔλεγε Ζαρεῖος 

τάδε. “Ἱστιαῖε, ἐγώ σε μετεττεμινάμην τῶνδε εἵνεχεν" 
ἐπείτε τάχιστα ἐνόστησα ἀπὸ Σχυϑέων χαὶ σύ μοι ἐγένεο 
3 2 - 3 , 355^ - cr » J 3 

ἐξ ὀφϑαλμῶν, οὐδέν χω ἀλλο χρῆμα οὕτω ἐν βραχέϊ éms- 
ζήτησα ὡς σὲ ἰδεῖν τε καὶ ἐς λόγους μοι ἀπικέσϑαι, ἐγνω-- 

* € , , , ^ , 

xac ὅτι χτημάτων πάντων ἐστὶ τιμιώτατον ἀνὴρ φίλος 

συνετός τε καὶ εὔνοος, τά τοι ἐγὼ καὶ ἀμφότερα συνειδὼς 
ἔχω μαρτυρέειν ἐς πρήγματα τὰ ἐμά. νῦν ὧν, εὖ γὰρ 

ἐποίησας ἀπικόμενος, τάδε τοι ἐγὼ προτείνομαι" Μίλητον 

μὲν ἔα καὶ τὴν νεόχτιστον ἐν Θρηίχῃ πτόλιν, σὺ δέ μοι 

ἑπόμενος ἐς Σοῦσα ἔχε τάπερ ἂν ἐγὼ ἔχω, ἐμός τε σύσ- 
σιτος ἐὼν χαὶ σύμβουλος. ταῦτα Δαρεῖος εἴπας, καὶ 

χαξαστήσας Ἰρταφέρνεα ἀδελφεὸν ἑωυτοῦ ὁμοττάτριον 
ὕπαρχον εἶναι Σαρδίων, ἀττήλαυνε ἐς Σοῦσα ἅμα ἀγόμενος 

“στιαῖον, Ὁτάνην δὲ ἀττοδέξας στρατηγὸν εἶναι τῶν zaga- 
ϑαλασσίων ἀνδρῶν" τοῦ τὸν πατέρα Σισάμνην βασιλεὺς 
Καμβύσης γενόμενον τῶν βασιληίων διχαστέων, ὅτι ἐπὶ 

, , »r , ,ὔ»» EJ , - 

χρήμασι δίχην ἄδικον ἐδίχασε, σφάξας ἀπέδειρε πᾶσαν 
τὴν ἀνϑρωπηίην, σπαδίξας δὲ αὐτοῦ τὸ δέρμα ἱμάντας 
2r 2 - » 2 2 D 8 ^ C , 2 M e ἐδέ ἐξ αὐτοῦ ἔταμε καὶ ἐνέτεινε τὸν ϑρόνον ἐς τὸν ἵζων ἐδί- 
zale' ἐντανύσας δὲ ὃ Καμβύσης ἀπέδεξε δικαστὴν εἶναι 

ἀντὶ τοῦ Σισάμνεω, τὸν ἀποχτείνας ἀπτέδειρε, τὸν τταῖδα 
τοῦ Σισάμνεω, ἐντειλάμενός οἵ μεμνῆσϑαι ἐν τῷ κατίζων 

[31 
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ϑρόνῳ διχάζει. οὗτος ὧν ὃ Ὀτάνης ὃ ἐγχατιζόμενος ἐς 
τοῦτον τὸν θρόνον, τότε διάδοχος γενόμενος Μεγαβάζῳ 
τῆς στρατηγίης, Βυζαντίους τε εἷλε xol Καλχηδονίους, 
εἷλε δὲ Ἄντανδρον τὴν iv τῇ Τρῳάδι γῇ, εἷλε δὲ Δαμ- 
πώνιον, λαβὼν δὲ παρὰ “εσβίων νέας εἷλε “Πῆμνόν τὲ 
zal [ufgov, ἀμφοτέρας ἔτι τότε ὑπὸ Πελασγῶν oixto- 
μένας. οἱ μὲν δὴ ““ήμνιοι xol ἐμαχέσαντο εὖ καὶ ἀμυ- 
γόμενοι ἀνὰ χρόνον ἐχαχώϑησαν. τοῖσι δὲ περιεοῦσι 
αὐτῶν οἱ Πέρσαι ὕπαρχον ἐπιστᾶσι “υχάρητον τὸν Μαι- 
αγδρίου τοῦ βασιλεύσαντος Σάμου ἀδελφεόν" οὗτος ὃ 

“Τυχάρητος ἄρχων ἐν “ήμνῳ τελευτᾷ. *** αἰτίη δὲ τούτου 
"δὲ πάντας ἡνδραποδίζετο χαὶ χατεστρέφετο, τοὺς μὲν 
λιποστρατίης ἐπὶ Σχύϑας αἰτιεύμενος, τοὺς δὲ σίνεσϑαι 

τὸν “αρείου στρατὸν τὸν ἀπὸ Σχυϑέων ὀπίσω ἀποχομι- 
ζόμενον. 

Οὗτος μέν vvv τοσαῦτα ἐξεργάσατο στρατηγήσας, μετὰ 
δὲ οὐ πολλὸν χρόνον ἄνεσις χαχῶν ἦν, καὶ ἤρχετο τὸ δεύ- 
τερον ἐχ Νάξου τε xci Μιλήτου Ἴωσι γίνεσϑαι XQ. 

τοῦτο uiv γὰρ ἢ Νάξος εὖ ̓δαιμονίῃ τῶν νήσων προέφερε, 
τοῦτο δὲ xarà τὸν αὐτὸν χρόνον ἡ Μίλητος αὐτή τε ἑξωυ- 
τῆς μάλιστα δὴ τότε ἀχμάσασα χαὶ δὴ καὶ τῆς Ἰωνίης ἦν 
σιρόσχημα, χατύπερϑε δὲ τούτων ἐπὶ δύο γενεὰς ἀνδρῶν 
γουσήσασα ἐς τὰ μάλιστα στάσι, μέχρι οὗ μὲν Πάριοι 
χατήρτισαν" τούτους γὰρ χκαταρτιστῆρας ἐχ πάντων 'EÀ- 
λήνων εἵλοντο οἱ Μιλήσιοι. χατήλλαξαν δέ σφεας ὧδε οἱ 
Πάριοι. ὡς ἀπίχοντο αὐτῶν ἄνδρες οἱ ἄριστοι ἐς τὴν 
Μίλητον, ὥρεον γὰρ δή σφεας δεινῶς οἰχοφϑορημένους, 

ἔφασαν αὐτῶν βούλεσϑαι διεξελϑεῖν τὴν χώρην. ποιεῦντες 
δὲ ταῦτα χαὶ διεξιόντες πᾶσαν τὴν Μιλησίην, ὅχως τινὰ 
ἴδοιεν ἐν ἀνεστηχυίῃ τῇ χώρῃ ἀγρὸν εὖ ἐξεργασμένον, 
ἀπεγράφοντο τοὔνομα τοῦ δεσπότεω τοῦ ἀγροῦ. διεξελά- 
σαντες δὲ πᾶσαν τὴν χώρην xal σπανίους εὑρόντες τού- 

τους, ὡς τάχιστα χατέβησαν ἐς τὸ ἄστυ, ἁλίην ποιησά- 
μενοι ἀπέδεξαν τούτους μὲν τὴν πόλιν νέμειν τῶν εὗρον 
τοὺς ἀγροὺς εὖ ἐξεργασμένους" δοχέειν γὰρ ἔφασαν χαὶ 
τῶν δημοσίων. οὕτω δή σφεας ἐπιμελήσεσϑαι ὥστιερ τῶν 
σφετέρων" τοὺς δὲ ἄλλους Μιλησίους τοὺς πρὶν στασιά- 
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ζοντας τούτων ἔταξαν πείϑεσϑαι. Πάριοι μέν vvv οὕτω 
Μιλησίους κατήρτισαν, τότε δὲ ἐχ τούτων τῶν πολίων 
ὧδε ἤρχετο χαχὰ γίνεσϑαι τῇ Ἰωνίῃ. ἐκ Νάξου ἔφυγον 
ἄνδρες τῶν παχέων ὑτιὸ τοῦ δήμου, φυγόντες δὲ ἀπί- 
zovro ἐς Μίλητον. τῆς δὲ Μιλήτου ἐτύγχανε ἐπίτροπος 
ἐὼν Ἀρισταγόρης ὃ Μοληταγόρεω, γαμβρός τε ἐὼν xci 
ἀνειψιὸς Ἱστιαίου τοῦ “Πυσαγόρεω, τὸν ὃ Δαρεῖος ἐν Σού- 
σοισι χατεῖχε" ὃ γὰρ Ἱστιαῖος τύραννος ἦν Μιλήτου xai 
ἐτύγχανε τοῦτον τὸν χρόνον ἐὼν ἐν Σούσοισι, ὅτε οἱ Νάξιοι 

ἦλθον ξεῖνοι τιρὶν ἐόντες τῷ Ἱστιαίῳ. ἀπιχόμενοι δὲ οἱ 
Νάξιοι ἐς τὴν Μίλητον ἐδέοντο τοῦ Πρισταγόρεω, εἴ κως 
αὐτοῖσι παράσχοι δύναμίν τινα xol χατέλϑοιεν ἐς τὴν 
ἑωυτῶν. ὃ δὲ ἐπιλεξάμενος ὡς ἣν δί ἑωυτοῦ χατέλϑωσι 

ἐς τὴν πόλιν ἄρξει τῆς Νάξου, σχῆψιν δὲ ποιεύμενος τὴν 
ξεινίην τὴν Ἱστιαίου, τόνδε σφι τὸν λόγον προσέφερε. 
“αὐτὸς μὲν ὑμῖν οὐ φερέγγυός εἶμι δύναμιν τοσαύτην 
ztagaozsiv ὥστε χατάγειν ἀεχόντων τῶν τὴν στόλιν ἐχόν-- 
των Ναξίων: πυνϑάνομαι γὰρ ὀχταχισχιλίην ἀσπίδα 
Ναξίοισι εἶναι χαὶ πλοῖα μαχρὰ πολλά μηχανήσομαι δὲ 
πᾶσαν σπουδὴν ττοιεύμενος. ἐπινοέω δὲ τῇδε. ᾿Ιρταφέρ- 
νης μοι τυγχάνει ξὼν φίλος, ὃ δὲ “ρταφέρνης Ὑστάσπεος 
μέν ἐστι παῖς, “Ὠαρείου δὲ τοῦ βασιλέος ἀδελφεός, τῶν 

δ᾽ ἐπιϑαλασσίων τῶν ἐν τῇ σίῃ ἄρχει πάντων, ἔχων 
στρατιήν τε πολλὴν χαὶ πολλὰς νέας. τοῦτον ὧν δοχέω 

τὸν ἄνδρα ποιήσειν τῶν ἂν χρηίζωμεν. ταῦτα ἀχού- 
σαντες οἱ Νάξιοι προσέϑεσαν τῷ ρισταγόρη πρήσσειν 
τῇ δύναιτο ἄριστα, xal ὑπίσχεσϑαι δῶρα ἐχέλευον xal 
δαπτάνην τῇ στρατιῇ ὡς αὐτοὶ διαλύσοντες, ἐληείδας τιολ- 
λὰς ἔχοντες, ὅταν ἐπιφανέωσι ἐς τὴν Νάξον, πάντα ποι- 
σειν τοὺς Ναξίους τὰ ἂν αὐτοὶ χελεύωσι, ὡς δὲ zai τοὺς 

ἄλλους νησιώτας" τῶν γὰρ νήσων τούτων τῶν Κυχλάδων 
οὐδεμία χω ἦν ὑπὸ “αρείῳ. ἀπικόμενος δὲ ὃ “ριστα- 
γόρης ἐς τὰς Σάρδις λέγει πρὸς τὸν Ἰρταφέρνεα ὡς Νάξος 
εἴη νῆσος μεγάϑεϊ μὲν οὐ μεγάλη, ἄλλως δὲ καλή τε καὶ 
ἀγαϑὴ καὶ ἀγχοῦ ᾿Ιωνίης, χρήματα δ᾽ ἔνι πεολλὰ χαὶ ἀνδρά- 
ποδα. “σὺ cv ἐπὶ ταύτην τὴν χώρην στρατηλάτεε, χατά- 
yov ἐς αὐτὴν τοὺς φυγάδας ἐξ αὐτῆς. xaí τοι ταῦτα 
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ποιήσαντι τοῦτο μέν ἐστι ἑτοῖμα “ταρ᾿ ἐμοὶ χρήματα με- 
γάλα πάρεξ τῶν ἀναισιμωμάτων τῇ στρατιῇ (ταῦτα μὲν 

Η͂ - € Ἢ ' » P. - ' , 

γὰρ δίχαια ἡμέας τοὺς ἄγοντας τταρέχειν), τοῦτο δὲ νήσους 
δὲς , 2 , , ^ b] , 

βασιλέϊ προσχτήσεαι αὐτήν τε Νάξον xai τὰς £x ταύτης 
, , ^ , , ' 

ἠρτημένας, Πάρον xci vÓoov καὶ ἄλλας τὰς Κυχλάδας 
^ , - , 3 ΄ 

χαλεομένας. ἐνθεῦτεν δὲ δριιεόμενος εὐπετέως ἐπιϑήσεαι 
2 , , , M 2 , 3 3 , 

Εὐβοίῃ, νήσῳ μεγάλῃ vs xol εὐδαίμονι, ovx ἐλάσσονι 
L , Us - 2 , 

Κύπρου χαὶ χάρτα εὐπετέϊ αἱρεϑῆναι. ἀποχρέουσι δὲ 
' , , , , 22 ς 2 

ἑχατὸν νέες ταύτας πάσας χειρώσασϑαι. ὃ δὲ ἀμείβετο 
' , T A Á / / αὐτὸν τοισίδε. "ab ἐς oixov τὸν βασιλέος ἐξηγητὴς γίνεαι 

πρηγμάτων ἀγαϑῶν, xci ταῦτα εὖ παραινέεις πάντα, 
πλὴν τῶν νεῶν τοῦ ἀριϑμοῦ" ἀντὶ δὲ ἑχατὸν νεῶν διηχό- 
σιαί τοι éroiuot ἔσονται ἅμα τῷ ἔαρι. δεῖ δὲ τούτοισι καὶ 

3 5 , , , , c 2.) ς Y 19 
αὐτὸν βασιλέα συνέπαινον γίνεσϑαι. 0 μὲν δὴ Agioza- 

, - ' ' 3 , L 

γόρης ὡς ταῦτα ἤχουσε, περιχαρὴς ἐὼν ἀπήιε ἐς Μίλητον" 
de 5 E e c , 3. τσ MADE ὃ δὲ Πρταφέρνης, ὡς οἱ πέμψαντι ἐς Σοῦσα xai ὑὕστερ-- 
ϑέντι τὰ £x τοῦ ἠρισταγόρεω λεγόμενα συνέπαινος καὶ 
αὐτὸς Ζαρεῖος ἐγένετο, παρεσχευάσατο μὲν διηχοσίας 

, * ^ , c , - 

τριήρεας, πολλὸν δὲ χάρτα ouuiÀov Περσέων τὲ xol τῶν 
237 ἢ , * , 2 

ἄλλων συμμάχων, στρατηγὸν δὲ τούτων ἀπέδεξε Meya- 
βάτην ἄνδρα Πέρσην τῶν “ίχαιμενιδέων, ἑωυτοῦ τε xal 

H 2 , - ᾿ ^ ΄ 

“Ιαρείου ἀνειμιόν, τοῦ Παυσανίης ὃ Κλεομβρότου Δαχε- 
, ^ 354 , , , c , 

δαιμόνιος, εἰ δὴ ἀληϑής γέ ἐστι ὃ λόγος, ὑστέρῳ χρόνῳ 
, c , , , ' ^ € , 

τούτων ἡρμόσατο ϑυγατέρα, ἔρωτα σχὼν τῆς Ἑλλάδος 

τύραννος γενέσϑαι. ἀποδέξας δὲ Μεγαβάτην στρατηγὸν 
, 2 , ^ ^ ' r 

“ρταφέρνης ἀπέστειλε τὸν στρατὸν παρὰ TOY ZMQiova- 
, Δ ς , - ^ , 

γόρην. παραλαβὼν δὲ ὃ Μεγαβάτης éx τῆς Μιλήτου τόν 
3 7 ^ ^ Ju ^ * ^ , 

τε Agi0vayóQnv xoi τὴν Ιάδα στρατιὴν χαὶ τοὺς Ναξίους 
» , 2. 2€ , 2 ,ὔ Ἃ 2 / 2 

Eros πρόφασιν erm Ἑλλησπόντου, &mtíre δὲ ἐγένετο iv 
Xi » A ic K x ς 5 9e P 9 NOU Χίῳ, ἔσχε τὰς νέας ἐς Καύχασα, ὡς ἐνθεῦτεν βορέῃ ἀνέμῳ 
" ^ T^ ,^ ^ P] Ἁ » , - , 

ἐς τὴν Νάξον διαβάλοι. καὶ (ov γὰρ ἔδεε τούτῳ τῷ στόλῳ 
T , EJ , - /, L , 

Ναξίους ἀπολέσϑαι) πρῆγμα τοιόνδε συνηνείχϑη γενέ- 
, , M - - , 

σϑαι. περιιόντος Μεγαβάτεω τὰς ἐπὶ τῶν νεῶν φυλαχᾶς, 
2 M δὴ , » 3 ^ , € ^ , 

ἐπὶ νεὸς Μυνδίης ἔτυχε οὐδεὶς φυλάσσων" ὃ δὲ δεινόν τε 
, ^ BIN | ^ , 

ποιησάμενος &xélevae τοὺς δορυφόρους ἐξευρόντας τὸν 
» , - L - , 35 , - 

ἄρχοντα ταύτης τῆς νεός, τῷ οὔνομα ἣν Σχύλαξ, τοῦτον 

δῆσαι διὰ ϑαλαμιίης διελόντας τῆς νεὸς χατὰ τοῦτο, ἔξω 
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μὲν κεφαλὴν ποιεῦντας ἔσω δὲ τὸ σῶμα. δεϑέντος δὲ 
» , ΄ - , [44 ^ 

τοῦ Σχύλαχος, ἐξαγγέλλει vig τῷ Ἀρισταγόρῃ ὅτι τὸν 
ξεῖνόν oi τὸν Μύνδιον Μεγαβάτης δήσας λυμαίνοιτο. ὃ 
δ᾽ ἐλϑὼν παραιτέετο τὸν Πέρσην, τυγχάνων δὲ οὐδενὸς 

- ΕΝ , QR S 23 ^ 2 , ^ , 

τῶν ἐδέετο, αὐτὸς ἐλϑὼν ἔλυσε. πυϑόμενος δὲ χάρτα 

δεινὸν ἐποιήσατο ὃ Μεγαβάτης καὶ ἐσπέρχετο τῷ Ἵριστα- 
γόρῃ. ὃ δὲ εἶπε “σοὶ δὲ καὶ τούτοισι τοῖσι πρήγμασι τί 
2 5! 2 , 2 ΄ 2 , , ^ 

ἔστι; OU σε ἀπέστειλε ἀρταφέρνης &uéo πείϑεσϑαι καὶ 

πλώειν τῇ ἂν ἐγὼ χελεύω; τί ττολλὰ πρήσσεις;" ταῦτα 
IK 2 S , € ' € ^ , € NP 21 , 

eizte ρισταγόρης. ὃ δὲ ϑυμωϑεὶς τούτοισι, ὡς νὺξ éyé- 

yero, ἔπτεμ7τε ἐς Νάξον πλοίῳ ἄνδρας φράσοντας τοῖσι 
Ναξίοισι πάντα τὰ πτιαρεόντα σφι πρήγματα. οἱ γὰρ ὧν 

, 3 * , ^ ^ » 

Νάξιοι οὐδὲν πάντως ττροσεδέχοντο ἐττὶ σφέας τὸν στόλον 
- € , , , , ^ 

τοῦτον ὁρμήσεσϑαι. ἐπεὶ μέντοι ἐπύϑοντο, αὐτίχα μὲν 
ἐσηνείχαντο τὰ ἐκ τῶν ἀγρῶν ἐς τὸ τεῖχος, παρεσχευά- 

c , N - M , * 
σαντο δὲ ὡς ττολιορχησόμενοι x«i σῖτα καὶ ποτά, κατὰ 

τάχος ἐσάξαντο. «ai οὗτοι μὲν πταρεσχευάδατο ὡς τταρε- 
, , ς J3 7 , 32 - -! 

σομένου σφι πολέμου, οἱ δ᾽ ἐπείτε διέβαλον ἐκ τῆς Χίου 
τὰς νέας ἐς τὴν Νάξον, πρὸς πεφραγμένους προσεφέροντο 

χαὶ ἐπολιόρχεον μῆνας τέσσερας. ὡς δὲ τά τε ἔχοντες 
ἤλθϑον χρήματα οἱ Πέρσαι, ταῦτα χαταδεδατπάγητό σφι, 
xal αὐτῷ τῷ Τρισταγόρῃ προσαναισίμωτο πολλά, τοῦ 
χιλεῦνός τε ἐδέετο ἡ πολιορχίη, ἐνθαῦτα τείχεα τοῖσι 
φυγάσι τῶν Ναξίων οἰχοδομήσαντες ἀ:ταλλάσσοντο ég τὴν 

ἤπειρον, χκαχῶς πρήσσοντες. Ἀρισταγόρης δὲ οὐχ εἶχε ! 
τὴν ὑπόσχεσιν τῷ “ρταφέρνεϊ ἐχτελέσαι" ἅμα δὲ ἐπίεζέ 
μιν 7; δαπάνη τῆς στρατιῆς ἀταιτεομένη, ἀρρώδεέ τε τοῦ 
στρατοῦ πρήξαντος χαχῶς «cl Μεγαβάτῃ διαβεβλημένος, 
ἐδόχεέ τε τὴν βασιληίην τῆς Μιλήτου ἀπαιρεϑήσεσϑαι. 
ἀρρωδέων δὲ τούτων ἕχαστα ἐβουλεύετο ἀπόστασιν" συν- 
ἔχειτυτε γὰρ xci τὸν ἐστιγμένον τὴν χεφαλὴν ἀπιῖχϑαι ἐχ 
Σούσων nag Ἱστιαίου, σημαίνοντα ἀπίστασϑαι “ριστα- 
γόρην ἀπὸ βασιλέος. ὃ γὰρ Ἱστιαῖος βουλόμενος τῷ 
Ἀρισταγόρῃ σημῆναι ἀττοστῆναι ἄλλως μὲν οὐδαμῶς εἶχε 
ἀσφαλέως σημῆναι ὥστε φυλασσομένων τῶν 600v, ὃ δὲ 
τῶν δούλων τὸν πιστότατον ἀποξυρήσας τὴν xeqahnv 
ἔστιξε χαὶ ἀνέμεινε ἀναφῦναι τὰς τρίχας, ὡς δὲ ἀνέφυσαν 
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τάχιστα, ἀπέπεμπε ἐς Μίλητον ἐντειλάμενος αὐτῷ ἄλλο 
μὲν οὐδέν, ἐπεὰν δὲ ἀπέχηται ἐς Μίλητον, κελεύειν ρι- 
σταγόρην ξυρήσαντά μιν τὰς τρίχας κατιδέσϑαι ἐς τὴν 
χεφαλήν" τὰ δὲ στίγματα ἐσήμαινε, ὡς καὶ πρότερόν μοι 
εἴρηται, ἀπόστασιν. ταῦτα δὲ ὃ ᾿Ιστιαῖος ἐποίεε συμ- 
φορὴν ποιεύμενος μεγάλην τὴν ἑωυτοῦ χατοχὴν τὴν ἐν 
Σούσοισι" ἀποστάσιος ὧν γινομένης πολλὰς εἶχε ἐλπίδας 

μετήσεσϑαι ἐπὶ ϑάλασσαν, μὴ δὲ νεώτερόν τι ποιεύσης 
τῆς Μιλήτου οὐδαμὰ ἐς αὐτὴν ἥξειν ἔτι ἐλογίζετο. 

Ἱστιαῖος μέν νυν ταῦτα διανοεύμενος ἀπέπεμπε τὸν 
ἄγγελον, Ἀρισταγόρῃ δὲ συνέπιπτε τοῦ αὐτοῦ χρόνου 
πάντα ταῦτα συνελϑόντα" ἐβουλεύετο ὧν μετὰ τῶν στα- 
σιωτέων, ἐχφήνας τήν τε ἑωυτοῦ γνώμην xol τὰ παρὰ 
τοῦ Ἱστιαίου ἀπτιγμένα. οἱ μὲν δὴ ἄλλοι ττάντες γνώμην 
χατὰ τωυτὸ ξξεφέροντο, χελεύοντες ἀττίστασϑαι" Ἑχαταῖος 

δ᾽ ὃ λογοποιὸς πρῶτα μὲν οὐχ ta πόλεμον βασιλέϊ τῶν 
Περσέων ἀναιρέεσϑαι, καταλέγων τά τε ἔϑνεα πάντα τῶν 
ἦρχε “αρεῖος καὶ τὴν δύναμιν αὐτοῦ, ἐπείτε δὲ οὐχ ἔπειϑε, 

δεύτερα συνεβούλευε “τοιέειν ὅχως ναυχρατέες τῆς ϑαλάσ- 
σης ἔσονται. ἄλλως μέν νυν οὐδαμῶς ἔφη λέγων ἐνορᾶν 
ἐσόμενον τοῦτο (ἐπίστασϑαι γὰρ τὴν δύναμιν τὴν Μιλη- 
σίων ἐοῦσαν ἀσϑενέα), εἰ δὲ τὰ χρήματα χαταιρεϑείη τὰ 
ἐχ τοῦ ἱροῦ τοῦ iv Βραγχίδησι, τὰ Κροῖσος ὃ “υδὸς ἀνέ- 
ϑηχε, πολλὰς εἶχε ἐλπίδας ἐπιχρατήσειν τῆς ϑαλάσσης, 
χαὶ οὕτω αὐτούς τε ἕξειν χρήμασι χρᾶσϑαι καὶ τοὺς πο- 
λεμίους οὐ συλήσειν αὐτά" τὰ δὲ χρήματα ἣν ταῦτα 
μεγάλα, ὡς δεδήλωταί μοι ἐν τῷ πρώτῳ τῶν λόγων. 
αὕτη μὲν δὴ οὐχ ἐνίχα ἣ γνώμη, ἐδόκεε δὲ ὅμως ἀπίστα- 
σϑαι, ἕνα τε αὐτῶν τελώσαντα ἐς Μυοῦντα ἐς τὸ στρατό- 

z&Óov τὸ ἀπὸ τῆς Νάξου ἀπελϑόν, ἐὸν ἐνθαῦτα, συλ- 
λαμβάνειν πειρᾶσϑαι τοὺς ἐπὶ τῶν νεῶν ἐπιτιλώοντας 

στρατηγούς. ἀποπειιφϑέντος δὲ Ἰητραγόρεω xav αὐτὸ 
τοῦτο xal συλλαβόντος δόλῳ Ὀλίατον ᾿Ιβανώλιος Μυλασέα 
χαὶ Ἱστιαῖον Τύμνεω Τερμερέα καὶ Κώην Ἐρξάνδρου, τῷ 

Δαρεῖος Μυτιλήνην ἐδωρήσατο, καὶ ᾿ρισταγόρην Ἥρα- 
χλείδεω Κυμαῖον χαὶ ἄλλους συχνούς, οὕτω δὴ ἐκ τοῦ 
ἐμφανέος ὃ Πρισταγόρης ἀπεστήχεε. πᾶν ἐπὶ Δαρείῳ 

-. ^am 
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μηχανεόμενος. xal πρῶτα μὲν λόγῳ μετεὶς τὴν τυραννίδα 
ἰσονομίην ἐποίεε τῇ Μιλήτῳ, ὡς ἂν ἑχόντες αὐτῷ οἱ Μι- 
λήσιοι συναπισταίατο, μετὰ δὲ xal ἐν τῇ ἄλλῃ Ἰωνίῃ 
τὠυτὸ τοῦτο ἐποίεε, τοὺς μὲν ἐξελαύνων τῶν τυράννων, 

τοὺς δ᾽ ἔλαβε τυρύφνους ἀπὸ τῶν νεῶν τῶν συμττλωσα- 
σέων ἐπὶ Νάξον, τούτους δὲ φίλα βουλόμενος πτοιέεσϑαι 

τῇσι πόλισι ἐξεδίδου, ἄλλον ἐς ἄλλην πόλιν παραδιδούς, 

ὅϑεν εἴη ἕχαστος. Κώην μέν νυν Μυτιληναῖοι ἐπείτε 
τάχιστα παρέλαβον, é&ay&yovreg κατέλευσαν, Κυμαῖοι δὲ 
τὸν σφέτερον αὐτῶν ἀπῆχαν" ὡς δὲ xai ἄλλοι οἱ πλεῦνες 
᾿ἀπίεσαν. τυράννων μέν νυν χατάπαυσις ἐγίνετο ἀνὰ τὰς 
πόλις" Ἀρισταγόρης δὲ ὃ Μιλήσιος ὡς τοὺς τυράννους 

χατέπαυσε, στρατηγοὺς ἐν ἑχάστῃ τῶν πολίων χελεύσας 

ἑχάστους χαταστῆσαι, δεύτερα αὐτὸς ἐς “αχεδαίμονα 

τριήρεϊ ἀπόστολος ἐγίνετο" ἔδεε γὰρ δὴ συμμαχίης τινός 
οἱ μεγάλης ἐξευρεϑῆναι. 

Τῆς δὲ Σπάρτης Ἀναξανδρίδης μὲν ὃ “έοντος οὐχέτι 

περιεὼν ἐβασίλευε ἀλλ᾽ ἐτετελευτήχεε, Κλεομένης δὲ ὃ 
ναξανδρίδεω εἶχε τὴν βασιληίην, οὐ xav ἀνδραγαϑίέην 
σχὼν ἀλλὰ κατὰ γένος. ήναξανδρίδῃ γὰρ ἔχοντι γυναῖχα 
ἀδελφεῆς ἑωυτοῦ ϑυγατέρα, καὶ ἐούσης ταύτης οἱ κατα- 
ϑυμίης, παῖδες ovx ἐγίνοντο. τούτου δὲ τοιούτου ἐόντος 

οἵ ἔφοροι eiztay ἐπεικαλεσάμενοι αὐτὸν “ εἴ τοι σύ γε σεωυ- 
τοῦ μὴ προορᾷς, ἀλλ ἡμῖν τοῦτό ἐστι οὐ περιοπτέον, 
γένος τὸ Εὐρυσϑένεος γενέσϑαι ἐξίτηλον. σύ νυν τὴν μὲν 
ἔχεις γυναῖχα, ἐπείτε τοι οὐ τίχτει, ἔξεο, ἄλλην δὲ γῆμον" 
xai ποιέων ταῦτα Σπαρτιήτῃσι ἁδήσεις. ὃ δ᾽ ἀμείβετο 
φὰς τούτων οὐδέτερα ποιήσειν, ἐκείνους τε οὐ καλῶς συμ- 
βουλεύειν παραινέοντας, τὴν ἔχει γυναῖχα ἐοῦσαν ἀναμάρ- 
τητον ἑωυτῷ, ταύτην ἀπέντα ἄλλην ἐσαγαγέσϑαι" οὐδέ 
σφι πείσεσϑαι. πρὸς ταῦτα οἱ ἔφοροι χαὶ οἱ γέροντες 
βουλευσάμενοι ττροσέφερον ᾿ναξανδρίδῃ τάδε. “ἐπεὶ τοί- 
γυν ππεριεχόμενόν σε δρέομεν τῆς ἔχεις γυναιχός, σὺ δὲ 

ταῦτα ττοίεε, χαὶ μὴ ἀντίβαινε τούτοισι, ἵνα μή τι ἀλλοῖον 
περὶ σεῦ Σπαρτιῆται βουλεύσωνται. γυναιχὸς μὲν τῆς 
ἔχεις οὐ προσδεόμεϑά σευ τῆς ἐξέσιος" σὺ δὲ ταύτῃ τε 
σιάντα ὅσα νῦν παρέχεις πάρεχε, xal ἄλλην πρὸς ταύτῃ 
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ἐσάγαγε γυναῖχα τεχνοποιόν. ταῦτά wy λεγόντων συν- 
ἐχώρησε ὃ Ἀναξανδρίδης, μετὰ δὲ γυναῖχας ἔχων δύο διξὰς 
ἱστίας οἴχεε, ποιέων οὐδαμῶς Σπαρτιητιχά. χρόνου δὲ 

οὐ πολλοῦ διελϑόντος ἡ ἐσύστερον ἐπελϑοῦσα γυνὴ τίχτει 
τὸν δὴ Κλεομένεα τοῦτον. x«l αὕτη τε ἔπεδρον βασιλέα 
Σπαρτιήτῃσι ἀπέφαινε, xal ἡ προτέρη γυνὴ τὸν πρότερον 
χρόνον ἄτοχος ἐοῦσα τότε χως ἐχύησε, συντυχίῃ ταύτῃ 
χρησαμένη. ἔχουσαν δὲ αὐτὴν ἀληϑέϊ λόγῳ οἱ τῆς ἐττελ- 
ϑούσης γυναιχὺὸς οἰχήιοι πυϑόμενοι ὥχλεον, φάμενοι 
αὐτὴν χομπέειν ἄλλως βουλομένην ὑποβαλέσϑαι. δεινὰ 
δὲ ποιεύντων αὐτῶν, τοῦ χρόνου συντάμνοντος, ὑπ᾽ ἀπι- 
στίης οἱ ἔφοροι τίχτουσαν τὴν γυναῖχα περιιζόμενοι ἐφύ-- 
λαξαν. ἡ δὲ ὡς ἔτεχε “ωριξα, ἰϑέως ἴσχει “εωνίδην, xai 

μετὰ τοῦτον ἰϑέως ἴσχει Κλεόμβροτον" οἱ δὲ χαὶ διδύ- 

μους λέγουσι Κλεόμβροτόν τε χαὶ “Ἱεωνίδην γενέσϑαι. ἡ δὲ 
Κλεοιιένεα τεχοῦσα χαὶ τὸ δεύτερον ἐπελϑοῦσα γυνή, ἐοῦσα 
ϑυγάτηρ Πρινητάδεω τοῦ “ἡμαρμένου, οὐχέτι ἔτιχτε τὸ 
δεύτερον. ὁ μὲν δὴ Κλεομένης, ὡς λέγεται, ἦν τε οὐ φρε- 
γήρης ἀχρομαγής τε, ὃ δὲ Δωριεὺς vy τῶν ἡλίχων πάντων 
πρῶτος, εὖ τὲ ἠπίστατο «ov ἀνδραγαϑίην αὐτὸς σχήσων 
τὴν βασιληίην. ὥστε ὧν οὕτω φρονέων, ἐπειδὴ 0 τε 
“ϊναξανδρίδης ἀπέϑανε καὶ οἱ “αχεδαιμόνιοι χρεόμενοι 
τῷ νόμῳ ἐστήσαντο βασιλέα τὸν ττρεσβύτατον Κλεομένεα, 
ὃ 4“ωριεὺς δεινόν τε ποιεύμενος xal ovx ἀξιῶν ὑπὸ Κλεο- 

μένεος βασιλεύεσθαι, αἰτήσας ληὸν Σπαρτιήτας ἦγε ἐς 
ἀποιχίην, οὔτε τῷ ἐν Δελφοῖσι χρηστηρίῳ χρησάμενος 
ἐς ἥντινα γῆν χτίσων ἴῃ, οὔτε ττοιήσας οὐδὲν τῶν νομι- 
ζομένων. οἷα δὲ βαρέως φέρων, ἀπίει ἐς τὴν “Ζιβύην τὰ 
πλοῖα" χατηγέοντο δέ οἱ ἄνδρες Θηραῖοι. ἀπιχόμενος δ΄ 
ἐς Κίνυπα οἴχισε χῶρον χάλλιστον τῶν Ζιβύων παρὰ 
ποταμόν. ἐξελαϑεὶς δὲ ἐνθεῦτεν τρίτῳ ἔτεϊ ὑπὸ Μαχέων 
τε xal “Ζιβύων xol Καρχηδονίων ἀπίχετο ἐς IIthomóv- 
vngov. ἐνθαῦτα δέ οἱ “ῖντιχάρης ἀνὴρ λεώνιος συνεβού- 
λευσε ἐχ τῶν oov χρησμῶν Ἡραάχλειαν τὴν ἐν Σικελίῃ 
χτίζειν, φὰς τὴν Ἔρυχος χώρην πᾶσαν εἶναι Ἡρακλειδέων 
αὐτοῦ Ἡραχλέος χτησαμένου. ὃ δὲ ἀχούσας ταῦτα ἐς 

4ελφοὺς οἴχετο χρησόμενος τῷ χρηστηρίῳ, εἰ αἱρέει ἐπ᾽ 
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ἣν στέλλεται χώρην" ἣ δὲ Πυϑίη oi χρᾷ αἱρήσειν. παρα- 
λαβὼν δὲ ΖΦωριεὺς τὸν στόλον τὸν xci ἐς Διβύην ἦγε, 
ἐχομίζετο παρὰ τὴν Ἰταλίην. τὸν χρόνον δὲ τοῦτον, ὡς 

λέγουσι Συβαρῖται, σφέας τε αὐτοὺς x«l Τήλυν τὸν Écv- 
τῶν βασιλέα ἐπὶ Κρότωνα μέλλειν στρατεύεσθαι, τοὺς 
δὲ Κροτωνιήτας ττεριδεέας γενομένους δεηϑῆναι Δωριέος 
σφίσι τιμωρῆσαι χαὶ τυχεῖν δεηϑέντας" συστρατεύεσϑαί 
τε δὴ ἐπὶ Σύβαριν Δωριέα καὶ συνελεῖν τὴν Σύβαριν" 
ταῦτα μέν νυν Συβαρῖται λέγουσι ποιῆσαι Ζωριέα τε xai 

τοὺς μετ᾿ αὐτοῦ, Κροτωγιῆται δὲ οὐδένα σφίσι φασὶ ξεῖνον 
προσεττιλαβέσϑαι τοῦ πρὸς Συβαρίτας πολέμου εἰ μὴ 
Καλλίην τῶν Ἰαμιδέων μάντιν Ἠλεῖον μοῦνον, «ai τοῦτον 

τρόπῳ τοιῷδε" παρὰ Τήλυος τοῦ Συβαριτέων τυράννου 
ἀποδράντα ἀπικέσϑαι παρὰ σφέας, ἐπείτε ol τὰ ἱρὰ οὐ 

, , Ἢ , - ' [3 
προεχώρεε χρηστὰ ϑυομένῳ ἐπὶ Κρότωνα. ταῦτα δὲ οὗτοι «4: 
λέγουσι. μαρτύρια δὲ τούτων ἑχάτεροι ἀποδειχνῦσι τάδε, 
Συβαρῖται μὲν τέμενός τε χαὶ νηὸν ἐόντα παρὰ τὸν ξηρὸν 
Κρᾶϑιν, τὸν ἱδορύσασϑαι συνελόντα τὴν πόλιν zfogiéa 
λέγουσι ϑηναίῃ ἐπωνύμῳ Κραϑίῃ" τοῦτο δὲ αὐτοῦ 4ω- 
ριέος τὸν ϑάνατον μαρτύριον μέγιστον ποιεῦνται, ὅτι 
“παρὰ τὰ μεμαντευμένα ποιέων διερϑάρη" εἰ γὰρ δὴ μὴ 
παρέπρηξε μηδέν, ἐπὶ ὃ δὲ ἐστάλη ἐποίεε, εἷλε ἂν τὴν 
᾿Ερυκίνην χώρην «ci ἑλὼν χατέσχε, οὐδ᾽ ἂν αὐτός τε καὶ 
jj στρατιὴ διεφϑάρη. οἱ δ᾽ αὖ Κροτωνιῆται ἀποδειχνῦσι 
Καλλίῃ μὲν τῷ Ἠλείῳ ἐξαίρετα ἐν γῇ τῇ Κροτωνιήτιδι 
πολλὰ δοϑέντα, τὰ χαὶ ἐς ἐμὲ ἔτε ἐνέμοντο ot Καλλίεω 

ἀπόγονοι, “ωριέϊ δὲ χαὶ τοῖσι “ωριέος ἀπογόνοισι οὐδέν" 
χαίτοι εἰ συνεπελάβετό γε τοῦ Συβαριτιχοῦ πολέμου 4ω-- 
ριεύς, δοϑῆναι ἄν οἱ ττολλαττλήσια ἢ Καλλίῃ. ταῦτα μέν 
yvy ἑχάτεροι αὐτῶν μαρτύρια ἀποφαίνονται" o πιάρεστι, 
ὁχοτέροισί τις πείϑεται αὐτῶν, τούτοισι τιροσχωρέειν. 

συνέσιλωον δὲ “ωριέϊ «c ἄλλοι συγχτίσται Σπαρτιητέων, 
Θεσσαλὸς xci Παραιβάτης καὶ Κελέης xal Εὐρυλέων, 0i 
ἐπείτε ἀπείχοντο παντὶ στόλῳ ἐς τὴν Σιχελίην, ἀπέϑανον 
μάχῃ ἑσσωϑέντες 6x6 τε Φοινίχων χαὶ ᾿Πγεσταίων" μοῦνος 
δέ γε Εὐρυλέων τῶν συγχτιστέων 7τεριεγένετο τούτου 

- , (6 ' ' (3 - - ' 

τοῦ τάϑεος. συλλαβὼν δὲ οὗτος τῆς στρατιῆς τοὺς 
Herodoti vol. 11. 9 
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, n ' ’ EJ , 

περιγενομένους ἔσχε Μινώην τὴν Σελινουσίων ἀπτοιχίην, 

χαὶ συνηλευϑέρου Σελινουσίους τοῦ μουνάρχου Πειϑα- 
, ^ - - 3 ' 

γόρεω. μετὰ δὲ ὡς τοῦτον χατεῖλε, αὐτὸς τυραννίδι ἐπε- 
E E - 2 300399. 

χείρησε Σελινοῦντος, xal ἐμουνάρχησε χρόνον ἐπ᾽ ὀλίγον" 
’ , , 3 

oi γάρ μιν Σελινούσιοι ἐπαναστάντες ἀπέχτειναν χατα- 
΄ 2] , Á , 

φυγόντα ἐπὶ zig &yogatov βωμόν. 

Συνέσπετο δὲ Ζωριέϊ «ci συναπέϑανε Φίλιππος ὃ 
᾿ . (ὃ K , 2 , e € , Trà 

Bovraxíóso Κροτωνιήτης ἄνήρ, ὃς &ouoccuevog Τήλυος 
-“ , ,ἅ , 23 , 

τοῦ Συβαρίτεω ϑυγατέρα ἔφυγε &x Κρότωνος, ψευσϑεὶς 
ON - , , , 3 , 

δὲ τοῦ γάμου οἴχετο πλώων ἐς Κυρήνην, ix ταύτης δὲ 
, , 2 , , , 3 - 

ὁρμεόμενος συνέσπετο οἰχηίῃ τε τριήρεϊ καὶ οἰχηίῃ ἀνδρῶν 
ν , , 3 , , € , - 

δαπάνῃ, ξών τε Ολυμπιονίχης καὶ κάλλιστος Ελλήνων τῶν 
3 € , M ^ M t - , 2 , 3 

xar ἑωυτόν. διὰ δὲ τὸ ἑωυτοῦ χάλλος ἠνείχατο σπταρ 
9 , X 3 * 33 ἃ zu * ' - , 3 - 

"ysovaíov τὰ οὐδεὶς ἄλλος" ἐπὶ γὰρ τοῦ τάφου αὑτοῦ 
, , Bj 

ἡρώιον ἱδρυσάμενοι ϑυσίῃσι αὐτὸν ἱλάσχονται. 
“ωριεὺς μέν γυν τρόπῳ τοιούτῳ ἐτελεύτησε" εἰ δὲ 

, € , L 

ἠνέσχετο βασιλευόμενος ὑπὸ Κλεομένεος xai χατέμενε ἐν 
, ; " » , Ζ , 

Σπάρτῃ, ἐβασίλευσε ἂν “αχεδαίμονος" οὐ γάρ τινὰ πολλὸν 
, OV ise E " 2 23.». 3 , 3 , 

χρόνον ἤρξε ὃ Κλεομένης, ἀλλ ἀπέϑανε ἄπαις, ϑυγατέρα 
, ^ , - , cf , 

μούνην Auto, τῇ οὔνομα ἣν Γοργώ. 
2 , .2 5 Cut , c , , 
AnuuvéevaL δ᾽ ὧν ὁ “ρισταγόρης ὃ Μιλήτου τύραννος 

3 M v , , » M 3 P e - δῶν 

ἐς τὴν Σπάρτην Κλεομένεος ἔχοντος τὴν ἀρχήν" τῷ δὴ ἐς 

λόγους ἤιε, ὡς “αχεδαιμόνιοι λέγουσι, ἔχων χάλκεον 
, - - € , 

σείναχα ἕν τῷ γῆς ἁπάσης περίοδος ἐνετέτμητο καὶ ϑά- 
, - 8j 

λασσά τε πᾶσα χαὶ ποταμοὶ πάντες. ἀπιχνεόμενος δὲ ἐς 
, , , 2 € 

λόγους ὃ AMguoreyógno ἔλεγε πρὸς αὐτὸν τάδε. “Κλεό- 
μενες, σπουδὴν μὲν τὴν ἐμὴν μὴ ϑωμάσῃς τῆς ἐνθαῦτα 
3 n ^ M , - - 

ἀπτίξιος᾽ τὰ γὰρ κατήχοντά ἐστι τοιαῦτα. "Tovov παῖδας 

δούλους εἶναι ἀντ᾽ ἐλευϑέρων ὄνειδος χαὶ ἄλγος μέγιστον 
3 - [3 « , - - - , 

uiv αὐτοῖσι ἡμῖν, ἔτι δὲ τῶν λοιπῶν ὑμῖν, ὅσῳ προέστατε 
- ς , - 5 ^ - en 2€ , 

τῆς Ελλάδος. νῦν ὧν πρὸς ϑεῶν τῶν Ἑλληνίων óvoacós 
» , , 2 , 

ἴωνας ἔχ δουλοσύνης ἄνδρας ὁμαίμονας. εὐπετέως δὲ 
σι τ - , , , 

ὑμῖν ταῦτα οἷά τε χωρέειν ἐστί" ovre γὰρ oi βάρβαροι 
23) , € - 

αλκιμοί εἶσι, ὑμεῖς τε τὰ ἐς, τὸν πόλεμον ἐς τὰ μέγιστα 
3 , 2 - [44 b) - 

ἀνήχετε ἀρετῆς πέρι. ἢ τὲ μάχη αὐτῶν ἐστὶ τοιήδε, τόξα 
Rt d ^ , 3 t- 4 xci αἰχιιὴ βραχέα" ἀναξυρίδας δὲ ἔχοντες ἔρχονται ig τὰς 
VA ^ » ^ 7 ' D d . , 2 μάχας x«l χυρβασίας ἐπὶ τῇσι κεφαλῇσι" οὕτω εὐπετέες 
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χειρωϑῆναί εἰσι. ἔστι δὲ καὶ ἀγαϑὰ τοῖσι τὴν ἤπειρον 
ἐχείνην νεμομένοισι ὅσα οὐδὲ τοῖσι συνάπασι ἄλλοισι, 
ἀπὸ χρυσοῦ ἀρξαμένοισι, ἄργυρος «cl χαλχὸς καὶ ἐσθὴς 

σοιχίλη χαὶ ὑποζύγιά τε xal ἀνδράποδα, τὰ ϑυμῷ βου- 
λόμενοι αὐτοὶ ἂν ἔχοιτε. χατοιχέαται δὲ ἀλλήλων £yó- 
μενοι ὡς ἐγὼ φράσω. Ἰώνων μὲν τῶνδε οἵδε “υδοί, 
οἰχέοντές τε χώρην ἀγαϑὴν xal ττολυαργυρώτατοι ξόντες." 
δεικνὺς δὲ ἔλεγε ταῦτα ἐς τῆς γῆς τὴν περίοδον, τὴν ἐφέ- 
ρετο ἐν τῷ πίέναχι ἐντετμημένην. “᾿“υδῶν δέ ἔφη λέγων 
ὃ Πιρισταγόρης “οἵδε ἔχονται Φρύγες οἱ πρὸς τὴν ἠῶ, 
πολυττροβατώτατοί τε δόντες ἁπάντων τῶν ἐγὼ οἶδα xol 
πολυχαρπτότατοι. Φρυγῶν δὲ ἔχονται Καππαδόχαι, τοὺς 
ἡμεῖς Συρίους χαλέομεν. τούτοισι δὲ πρόσουροι Κίλικες, 

χατήχοντες ἐπὶ ϑάλασσαν τήνδε, &y τῇ 10e Κύπρος νῆσος 
κέεται" 00 πενταχόσια τάλαντα βασιλέϊ τὸν ἐπτέτεον φόρον 
ἐπιτελέουσι. Κιλίχων δὲ τῶνδε ἔχονται “ίρμένιοι οἵδε, 
χαὶ οὗτοι ἐόντες πολυπρόβατοι, “Ιρμενίων δὲ Ματιηνοὶ 
χώρην τήνδε ἔχοντες. ἔχεται δὲ τούτων γῇ ἥδε Κισσίη, 
ἐν τῇ δὴ παρὰ ποταμὸν τόνδε Χοάσπην κείμενά ἔστι τὰ 
Σοῦσα ταῦτα, ἔνϑα βασιλεύς τε μέγας δίαιταν ποιέεται, 

xci τῶν χρημάτων οἱ ϑησαυροὶ ἐνϑαῦτά εἰσι" ἑλόντες δὲ 
ταύτην τὴν πτόλιν ϑαρσέοντες ἤδη τῷ Zi πλούτου πέρι 
ἐρίζετε. ἀλλὰ περὶ μὲν χώρης ἄρα οὐ πολλῆς οὐδὲ οὕτω 
χρηστῆς καὶ οὔρων σμιχρῶν χρεών ἐστι ὑμέας μάχας ἀνα- 
βάλλεσθαι πρός τε Μεσσηνίους ἐόντας ἰσοπαλέας καὶ 
ρχάδας τε χαὶ Ἰργείους, τοῖσι οὔτε χρυσοῦ ἐχόμενόν ἐστι 
οὐδὲν οὔτε ἀργύρου, τῶν πέρι καί τινα ἐνάγει προϑυμίη 
μαχόμενον ἀποϑνήσχειν᾽ παρέχον δὲ τῆς AMoíne nono 
ἄρχειν εὐπετέως, ἄλλο τι αἱρήσεσϑε;" “ίρισταγόρης μὲν 
ταῦτα ἔλεξε, Κλεομένης δὲ ἀμείβετο τοισίδε. “ὦ ξεῖνε 

Μιλήσιε, ἀναβάλλομαί τοι ἐς τρίτην ἡμέρην ὑττοχρινέε-- 
σθαι τότε μὲν ἐς τοσοῦτο ἤλασαν" ἐπτείτε δὲ ἡ κυρίη 
ἡμέρη ἐγένετο τῆς ὑποχρίσιος xai ἦλθον ἐς τὸ συγχεί- 
μενον, εἴρετο ὃ Κλεομένης τὸν “ιρισταγόρην δὁχόσων ἡμε- 
ρέων ἀπὸ ϑαλάσσης τῆς Ἰώνων ὃδὸς εἴη παρὰ βασιλέα. 

ὃ δὲ “᾿ρισταγόρης τὰ ἄλλα ἐὼν σοφὸς «ci διαβάλλων ἐχεῖνον 
εὖ ἐν τούτῳ ἐσφάλη" χρεὼν γάρ μιν μὴ λέγειν τὸ ἐόν, 

9* 
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βουλόμενόν γε Σπαρτιη τας ἐξαγαγεῖν ἐς τὴν ̓ σίην, λέγει 

δ᾽ ὦν τριῶν μηνῶν φάς εἶναι τὴν ΡΌΔΟΝ ó δὲ ὑπαρ- 
΄ ^ ^ , ^ € J , cr 

πάσας τὸν ἐπίλοιπον λόγον vOv ὃ “ρισταγόύρης ὠρμητο 
"Ux S - € - 5 € 5 c - L 2 , 
λέγειν περὶ τῆς ὁδοῦ, εἶστε (0) ξεῖνε Μιλήσιε, ἁπαλλάσσξεο 

2 , ^ 3 

ix Σπάρτης πρὸ δύντος ἡλίου" οὐδένα γὰρ λόγον εὐεπέα 

λέγεις “Ἱακεδαιμονίοισι, ἐϑέλων σφέας ἀπὸ ϑαλάσσης 

τριῶν; μηνῶν ὁδὸν ἀγαγεῖν." Ó μὲν δὴ Κλεομένης ταῦτα 
εἴπας ἤιε ἐς τὰ οἰχία" ὃ δὲ ᾿ρισταγόρης λαβὼν ἱχετηρίην 

2 αν ^ , 2 2 c € , 

ἤιε ἐς τοῦ Κλεομένεος, ἐσελϑὼν δὲ ἔσω ἅτε ἱχετεύων 
- , ' »ἢ , 2 , ^ 

ἐπαχοῦσαι ἐχέλευε τὸν Κλεοιιένεα ἀποπέμιναντα τὸ παι- 
, : ,. LUN Ni τ᾿ ^ Lbs € : ͵ - 

δίον᾽ προσεστήχεε γὰρ δὴ τῷ Κλεομένεϊ ἡ ϑυγάτηρ, τῇ 
cf , - , c - / 3Ὲὲ δ 

οὔνομα vv ΤΓοργώ" τοῦτο δέ οἱ xal μοῦνον τέχνον ἐτύγ- 
»* 2 , 3 Φ o») , € , , ^ , 

χανε ἐξὸν ἐτέων ὀχτὼ ἢ ἐννέα ἡλιχίην. Κλεομένης δὲ λέγειν 
7^ f^ - - ; C 

μιν ἐχέλευε τὰ βούλεται μηδὲ ἐπισχεῖν τοῦ παιδίου εἵνεχεν. 
2 - ἢ c 2 , 2} 3 , , 

ἐνθαῦτα δὴ ὃ AMgworayOonc ἤρχετο ἐχ δέχα ταλάντων 
; , "br - ͵ 2 

ὑπεισχνεόμενος, ἣν οἱ ἐπιτελέσῃ τῶν ἐδέετο. ἀναγνεύοντος 
- D , - , ς 

δὲ τοῦ Κλεομένεος προέβαινε τοῖσι χρήμασι ὑπερβάλλων 

Ó Ἀρισταγόρης, ἐς ὃ πεντήχοντά τε τάλαντα ὑποδέδεχτο 
b] É cc , , ς E 

χαὶ τὸ παιδίον αὐδάξατο “᾿πάτερ, διαφϑερέει σὲ ὁ ξεῖνος, 
» ^ P] ' » PP] [4] ^ z^ , c * - 

ἣν μὴ ἀποστὰς ἴης. 0 τε δὴ Κλεομένης 109€lg τοῦ παι- 
Y - , , , εἰ δίου τῇ παραινέσι ἤιε ἐς ἕτερον οἴχημια, xai ὃ “ριστα- 

, τ 57 M , 5. 

γόρης ἀπαλλάσσετο τὸ παράπαν ἐχ τῆς Σπάρτης, οὐδέ 
e , 2 * 47 , - 

οἱ ἐξεγένετο ἐπὶ πλέον ἔτι σημιἦναι περὶ τῆς ἀνόδου τῆς 
zoe βασιλέα. 

, ' P] 3 ANN ^. , T 

Ἔχει γὰρ ἀμφὶ τῇ ὁδῷ ταύτῃ ὧδε. σταϑμοέ ve zav- 
ἘΞ X. ig , € f^ 2 

ταχῇ εἰσὶ βασιλήιοι χαὶ χαταλύσιες χάλλισται, δὲ olxeo- 
€ ἢ ὁδὸς ἃ zal ἀσφαλέος. διὰ μέν γε “υδί μένης τε ἡ 0008 ἅπασα χαὶ ἀσφαλέος. διὰ μέν γε υδίης 

χαὶ dovylgc σταϑμοὶ τείνοντες εἴχοσί εἶσι, πταρασάγγαι 
N , cr 2 δὲ τέσσερες xal ἐνενήκοντα xal ἥμισυ. ἐχδέχεται δ᾽ ἔχ 

- p ς (ἢ ΄ 5-3 C. , » ^ 

τῆς Φρυγίης 0 λυς ποταμός, ἐπ᾿ ᾧ πύλαι τε ἕπεισι, τὰς 
᾿ 2 -- 4 c “ὦ 

διεξελάσαι πᾶσα ἄνάγχη xci οὕτω διεχπερᾶν τὸν ποτα- 
, " ' RS " , , 2 3 3 - , E * 24 b. 

μόν, «cl φυλαχτήριον μέγα ἐπ᾽ αὐτῷ. διαβάντι δὲ ἐς τὴν 
᾽ , , , » - 

Καπιταδοχίην «ci ταύτῃ πορευομένῳ μέχρι οὔρων τῶν 
Κιλίκων σταϑμοὶ δυῶν δέοντές εἶσι τριήχοντα, zcaga- 

σάγγαι δὲ τέσσερες χαὶ éxarÓv. ἐπὶ δὲ τοῖσι τούτων 

οὔροισι διξάς λας διεξελᾷς καὶ διξὸ λαχτή ς ξάς τὲ πύλας διεξελᾷς xal διξὰ φυλαχτήρια 
σταραμείψεαι" ταῦτα δὲ διεξελάσαντι xol διὰ τῆς Κιλιχίης 
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ὁδὸν ποιευμένῳ τρεῖς εἰσι σταϑιιοί, παρασάγγαι δὲ πεν- 
n SC) 3i P! ^ , - 2 , 

τεχαίδεχα «ol ἡμισυ. οὖρος δὲ Κιλιχίης καὶ τῆς «“Τρμεγνίης 
* ' , - » 2 , 

ἐστὶ ποταμὸς νηυσιττέρητος, τῷ οὔνομα Εὐφρήτης. ἐν δὲ 
τῇ “Ἰρμενίῃ σταϑμοὶ μέν εἰσι χαταγωγέων τ:τεντεχαίδεχα, 

, e M , N M 

παρασάγγαι δὲ ἕξ xal πεντήχοντα xoi ἥμισυ, καὶ φυλα- 
, 3 - M Y , , 

χτήριον ἕν αὐτοῖσι. ποταμοὶ δὲ νηυσιπέρητοι τέσσερες 
^ , , δ - Ἂν , d ’ 

διὰ ταύτης δέουσι, τοὺς πᾶσα ἄνάγχη διαπτορϑμεῦσαί 
ἐστι, πρῶτος μὲν Τίγρις, μετὰ δὲ δεύτερός τε xal τρίτος 

ὡυτὸς οὐνομαζόμενος Ζάβατος ovx ὡυτὸς ἐὼν ποταμὸς 
οὐδὲ ἐκ τοῦ αὐτοῦ δέων. ὃ μὲν γὰρ τπρρότερος αὐτῶν κατα- 
λεχϑεὶς ἐξ Mouevicv δέει, ὃ δὲ ὕστερον ἐχ Ματιηνῶν" ὃ 
δὲ τέταρτος τῶν ποταμῶν οὔνομα ἔχει Γύνδης, τὸν Κῦρος 
διέλαβέ xove ἐς διώρυχας ἑξήχοντα xal τριηχοσίας. ἐχ 
δὲ ταύτης τῆς “ρμενίης ἐσβάλλοντι ἐς τὴν Ματιηνὴν γῆν 
σταϑιιοί εἰσι τέσσερες χαὶ τριήχοντα, παρασάγγαι 

δὲ ἑπτὰ καὶ τριήκοντα καὶ ἑχατόν. ἐκ δὲ ταύτης ἐς 
τὴν Κισσίην χώρην μεταβαίνοντι ἕνδεχα σταϑμοί, παρα- 
σάγγαι δὲ δύο «al τεσσεράχοντα καὶ ἡμισύ ἐστι ἐπὶ πο- 
ταμὸν Χοάσπην ἐόντα xal τοῦτον νηυσιπέρητον, ἐπὶ ᾧ 
Σοῦσα πόλις πεπόλισται. οὗτοι οἱ τιάντες σταϑμοί εἰσι 
ἕνδεχα xai ἑχατόν. χαταγωγαὶ μέν vvv σταϑιιῶν τοσαῦταί 
εἰσι ἐκ Σαρδίων ἐς Σοῦσα ἀναβαίνοντι. εἰ δὲ ὀρϑῶς με- 
μέτρηται ἡ ὅδδὸς ἡ βασιληίη τοῖσι παρασάγγῃσι xal ὃ 
“αρασάγγης δύναται τριήκοντα στάδια, ὥσπερ οὗτός γε 
δύναται ταῦτα, ἐκ Σαρδίων στάδιά ἔστι ἐς τὰ βασιλήια 

τὰ Μειινόνια χαλεόμενα σπτενταχύσια χαὶ τρισχίλια καὶ 

μύρια, τταρασαγγέων ἑόντων ττεντήχοντα χαὶ τετραχοσίων. 
στεντήχοντα δὲ zal ἑχατὸν στάδια ἐπ᾽ ἡμέρη ἑχάστῃ διεξι- 

- - € , c - 

οὔσι ἀναισιμοῦνται ἡμέραι ἀπαρτὶ ἐνενήχοντα. οὕτω τῷ 
Μιλησίῳ ᾿ρισταγόρῃ εἴτεαντι ττρὸς Κλεομένεα τὸν «1αχε- 
δαιμόνιον εἶναι τριῶν μηνῶν τὴν ἄνοδον τὴν πταρὰ βασιλέα 
ὀρϑῶς εἴρητο. εἰ δέ τις τὸ ἀτρεχέστερον τούτων ἔτι δίζη- 
ται, ἐγὼ χαὶ τοῦτο σημανέω" τὴν γὰρ ἐξ Ἐφέσου ἐς Σάρδις 
ὁδὸν δεῖ πιροσλογίσασϑαι ταύτῃ. xal δὴ λέγω σταδίους 
εἶναι τοὺς πάντας ἀπὸ ϑαλάσσης τῆς Ἑλληνιχῆς μέχρι 
Σούσων (τοῦτο γὰρ Μεμνόνιον ἄστυ χαλέεται) τεσσερά- 
χοντα χαὶ τετραχισχιλίους καὶ μυρίους" οἱ γὰρ ἐξ Ἐφέσου 

53 
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Σάρδις εἰσὶ τεσσεράχοντα zal πενταχύσιοι στάδιοι, καὶ 

οὕτω τρισὶ ἡμέρῃσι μηκύνεται ἢ τρίμηνος 000g. 

2rehavvópevoc δὲ ὃ ρισταγόρης ix τῆς Σπάρτης 

ἥιδ ὃς vàg ϑήνας γενομένας τυράννων ὧδε ἐλευϑέρας. 

ἐπεὶ Ἵππαρχον τὸν Πεισιστράτου, ᾿Ιππίεω δὲ τοῦ τυράννου 
ἀδελφεόν, ἰδόντα ὄψιν ἐνυπνίου [τῷ ἑωυτοῦ naci] £vao- 
γεστάτην, χτείνουσι Ἀριστογείτων xol Ἁρμόδιος, γένος 
ἐόντες τὰ ἀνέχαϑεν Γεφυραῖοι, μετὰ ταῦτα ἐτυραγγεύοντο 
᾿ιϑηναῖοι ἐπ’ ἔτεα τέσσερα οὐδὲν ἕσσον ἀλλὰ xai μᾶλλον 
ἢ πρὸ τοῦ. ἣ μέν νυν ὄψις τοῦ Ἱππάρχου ἐνυπνίου ἣν 
δε. ἐν τῇ προτέρῃ γυχτὶ τῶν Παναϑηναίων ἔδόχεε ὃ 
"Inzagyos dion οἱ ἐπιστάντα μέγαν xal εὐειδέα aivíg- 
σεσϑαι τάδε τὰ ἔπεα. 

τλῆϑι λέων ἄτλητα παϑὼν τετληότι ϑυμῷ" 
οὐδεὶς ἀνθρώπων ἀδιχῶν τίσιν οὐχ ἀποτίσει. 

ταῦτα δέ, ὡς ἡμέρη ἐγένετο τάχιστα, φανερὸς ἣν ὕπερ- 
τιϑέμενος ὀνειροπόλοισι" μετὰ δὲ ἀπειπάμενος τὴν ὄψιν 
ἔγειιπε τὴν ττοιμιττήν, ἐν τῇ δὴ τελευτᾷ. οἱ δὲ Γεφυραῖοι, 
τῶν ἦσαν οἱ qovéeg οἱ Ἱππάρχου, ὡς μὲν αὐτοὶ λέγουσι, 
ἐγεγόνεσαν ἐξ Ἐρετρίης τὴν ἀρχήν, ὡς δὲ ἐγὼ ἀναπυνϑα- 
γόμενος εὑρίσχω, ἦσαν Φοίνιχες τῶν σὺν Κάδμῳ ἀπιχο- 
μένων Φοινίχων ἐς γῆν τὴν νῦν Βοιωτίην καλεομένην, 
οἴχεον δὲ τῆς χώρης ταύτης ἀπολαχόντες τὴν Ταναγριχὴν 
μοῖραν. ἐνθεῦτεν δὲ Καδιιείων τιρότερον ἐξαναστάντων 
bz Moytiov, οἱ Γεφυραῖοι οὗτοι δεύτερα ὑπὸ Βοιωτῶν 
ἐξαναστάντες ἐτράποντο ἐπ᾿ ϑηνέων. ϑηναῖοι δέ σφεας 
ἐπὶ ῥητοῖσι ἐδέξαντο σφέων αὐτῶν εἶναι πολιήτας, ττολ- 

λῶν τεων xci οὐχ ἀξιαττηγήτων ἐπιτάξαντες ἔργεσϑαι. οἱ 
δὲ Φοίνιχες οὗτοι οἱ σὺν Κάδμῳ ἀπιχόμενοι, τῶν ἦσαν 
οἱ Γεφυραῖοι, ἄλλα τὲ πολλὰ οἰχήσαντες ταύτην τὴν 
χώρην ἐσήγαγον διδασχάλια ἐς τοὺς Ἕλληνας καὶ δὴ καὶ 
γράμματα, οὐχ ἐόντα ztgiv Ἕλλησι ὡς ἐμοὶ δοχέειν, πρῶτα 
μὲν τοῖσι χαὶ ἅπαντες χρέονται Φοίνιχες" μετὰ δὲ χρόνου 
προβαίνοντος ἅμα τῇ φωνῇ μετέβαλον xci τὸν ῥυϑμὸν 
τῶν γραμμάτων. περιοίχεον δέ σφεας τὰ πολλὰ τῶν 
χώρων τοῦτον τὸν χρόνον Ἑλλήνων Toveg, oi τταραλαβόντες 
διδαχῇ παρὰ τῶν Φοινίχων τὰ γράμματα, μεταρρυϑμίέ- 
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, 354; , b , [24 

σαντές σφεων ὀλίγα ἐχρέοντο, χρεόμενοι δὲ ἐφάτισαν, ὡσ- 
στερ χαὶ τὸ δίχαιον ἔφερε, ἐσαγαγόντων Φοινίχων ἐς τὴν 
€. , , - ^ ^ , , 

“Ελλάδα, Φοινιχήια χεχλῆσϑαι. «ol τὰς βίβλους διφϑέρας 
, 3 M - - 27 [04 i 3 , 

χαλέουσι ἀπὸ τοῦ παλαιοῦ OL Ἴωνες, ὅτι χοτὲ ἕν σπάνι 
βίβλων ἐχρέοντο διφϑέρῃσι αἰγέησί τε καὶ οἰέησι" ἔτι δὲ XQ 01) “3 Πρ Π υ ΚΟ Γιθυξ) 

M 3 ^ - Ζ , , , 

χαὶ τὸ xot ἐμὲ πτολλοὶ τῶν βαρβάρων ἐς τοιαύτας διφϑέρας 
γράφουσι. εἶδον δὲ χαὶ αὐτὸς Καδμήια γράμματα ἔν τῷ 
ς- τον - 2 , -2 , 2 , “- ἱρῷ τοῦ ἡΙπόλλωνος τοῦ Ἰσμηνίου ἐν Θήβησι τῇσι Βοιω- 
τῶν, ἐπὶ τρίποσι τρισὶ ἐγχκεχολαμμένα, τὰ πολλὰ ὁμοῖα 
ἐόντα τοῖσι Ἰωγνιχοῖσι. ὃ μὲν δὴ εἷς τῶν τριπόδων ἐπί- 
γραμμα ἔχει 

2 , , ν M ^ , 

μφιτρύων μ᾽ ἀνέϑηχεν ἰὼν ἀπὸ Τηλεβοάων. 
ταῦτα ἡλιχίην ἂν εἴη χατὰ 4άιον τὸν Ταβδάχου τοῦ Πολυ- 
δώρου τοῦ Κάδμου. ἕτερος δὲ τρίπους ἐν ἑξαμέτρῳ τόνῳ 
λέγει 

Σχαῖος πυγμαχέων με ἕχηβόλῳ ᾿Ιπόλλωνι 
γιχήσας ἀνέϑηχε τεὶν περικαλλὲς ἄγαλμα. 

- 2I ON » C GC , 2 V [f DRY EA 
Σχαῖος δ᾽ ἂν εἴη ὃ Ἱπποχόωντος, εἰ δὴ οὑτός y ἐστὶ ὃ 
ἀναϑεὶς καὶ μὴ ἄλλος τὠυτὸ ουνομα ἔχων τῷ {πιτοχό- 
ὠντος, ἡλικίην κατ᾽ Οἰδίπουν τὸν “1αΐου. τρίτος δὲ τρί- 
σους λέγει xal οὗτος ἐν ἑξαμέτρῳ 

“αοδάμας τρίποδ᾽ αὐτὸς ἐϊσχόττῳ ἡπόλλωνι 
μουναρχέων ἀνέϑηχε τεὶν τεερικαλλὲς ἄγαλμα. 

ἐπὶ τούτου δὴ τοῦ “αοδάμαντος τοῦ Ἑτεοχλέος μουναρ- 
χέοντος ἐξανιστέαται Καδιιεῖοι om “ργείων xai τράπον- 

3 ' 2 4 7 c $! - c , 

ται ἐς τοὺς Ἐγχελέας. οἱ δὲ Γεφυραῖοι ὑπολειφϑέντες 
€ M - , 2 , , 

ὕστερον ὑπὸ Βοιωτῶν ἀναχωρέουσι ἐς ϑήνας" χαί σφι 
c £3 a 2 , ς , - 3 e* , - 

ἱρά ἐστι ἐν ϑήνῃσι ἱδρυμένα, τῶν οὐδὲν μέτα τοῖσι λοι- 
- 2,€ , 3^ , - » € - 

ztoigL ϑηναίοισι, ἄλλα τε χεχωρισμένα τῶν ἄλλων ἱρῶν 

xal δὴ καὶ χαιίης Ζήμητρος ἱρόν τε xc ὄργια. 
Ἡ μὲν δὴ ὃ D Ἱπτιάρχου à (ov, xai oí Γερυ μὲν 0r οψις vov “πτταρχου ξνυπνίου, χαὶ ot I'eqv- 

ραῖοι ὅϑεν ἐγεγόνεσαν, τῶν ἦσαν οἱ ἹἹπιτάρχου φονέες, 
ἀπήγηταί μοι" δεῖ δὲ πρὸς τούτοισι ἔτι ἀναλαβεῖν τὸν 

- 5 M » , , c , 34 [7 ἢ 

χατ ἀρχὰς ηια λέξων λόγον, ὡς τυράννων ἡλευϑερώϑησαν 
- € , , M / 

Z9nvaioi. “ἹἹππτίεω τυραννεύοντος xol ἐμπιχραινομένου 
᾿ιϑηναίοισι διὰ τὸν Ἱπιτάρχου ϑάνατον, “λχιιαιωνίδαι 

, 7 - M , , 

γένος ἐόντες ϑηναῖοι xci φεύγοντες Πεισιστρατίδας, 
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5 , c «ν 2) b , , 

ἐπείτε σφι ἅμα τοῖσι ἀλλοισι “ϑηναίων φυγάσι πειρεο- 
^ * 3 , € , P] 

μένοισι χατὰ τὸ ἰσχυρὸν oU προεχώρεξδ ἡ χάτοδος, ἀλλὰ 

προσέπταιον μεγάλως πειρεύμενοι χατιέναι τε xal éAev- 
- ' , /^$ ' € , H 

ϑεροῦν τὰς ϑήνας eeulvÓgiov τὸ ὑπὲρ Παιονίης τειχί- 
2 - € 354 , - 2 M - 

σαντες, ἐνθαῦτα οἱ “λχμαιωγίδαι πᾶν ἐπὶ τοῖσι Πεισι-- 
/ 9. 2 ΄ * ' 

στρατίδῃησι μηχανεόμενοι ztaQ μφιχτυόνων τὸν νηὸν 
τὸ B ἊΣ ' - , , , 

μισϑοῦνται τὸν ἐν Δελφοῖσι, τὸν νῦν éóovra τότε δὲ οὔχω, 
- - T Ψ' , 5. (ἢ 

τοῦτον ἐξοιχοδομῆσαι. οἷα δὲ χρημάτων ev ἤχοντες xat 
, , ν , , , ^ 5 

ἐόντες ἄνδρες δόχιμοι ἀνέχαϑεν ἔτι, τόν τε νηὸν é£egya- 
Ὁ» , , f^ 

σαντο τοῦ παραδείγματος κάλλιον, τά τε ἄλλα καὶ συγχει-- 
μένου σφι πωρίνου λίϑου ποιέειν τὸν νηόν, Παρίου τὰ 
»! 2 - 2f? , ς 5 ἊΝ [ὦ ΜΟῚ zm 

ἔμπροσϑε αὐτοῦ ἐξεποίησαν. ὡς ὧν δὴ ot ϑηναῖοι 

λέγουσι, οὗτοι οἱ ἄνδρες ἐν “Ζελφοῖσι κατήμενοι ἀνέπειϑον 
a ΠΤ ϑέην qon e ide «omen Ἰξέῶι Οὐ τὴν Πυϑίην χρήμασι ὕχως ἔλθοιεν Σπαρτιητέων ἄνδρες 

εἴτε ἰδίῳ στόλῳ εἴτε δημοσίῳ χρησόμενοι, τεροφέρειν σφι 
Ἂν , - V , , e 

τὰς ϑήνας ἐλευϑεροῦν. “Παχεδαιμόνιοι δέ, ὡς σφι αἰεὶ 

τιὐυτὸ ττρόφαντον ἐγίνετο, ττέμπουσι ᾿γχιμόλιον τὸν 
στέρος, ἐόντα τῶν ἀστῶν ἄνδρα δόκιμον, σὺν στρατῷ 

» , ÁN 3 “ , 

ἐξελέοντα Πεισιστρατίδας ἐξ ϑηνέων, ὅμως xol ξείνους 

σφι ἐόντας τὰ μάλιστα" τὰ γὰρ τοῦ ϑεοῦ πρεσβύτερα 
ἐποιεῦντο ἢ τὰ τῶν ἀνδρῶν" πέμπουσι δὲ τούτους κατὰ 

, ^ , € ' , 

ϑάλασσαν zÀo(otgt. ὃ μὲν δὴ προσσχὼν ἐς Φάληρον τὴν 
στρατιὴν ἀπέβησε, oi δὲ Πεισιστρατίδαι προπυνϑανό- 
μενοι ταῦτα ἐπεχαλέοντο ἔχ Θεσσαλίης ἐπιχουρίην" ére- 

, , , ' 2 , M , 

ποίητο γάρ σφι συμμαχίη πρὸς αὐτούς. Θεσσαλοὶ δέ σφε 
y , 2 , - , 

δεομένοισι ἀπέπεμιναν xou γνώμῃ χρεόμενοι χιλίην τὲ 
c M ' K / ' , , 2} 

ἵπστον χαὶ τὸν βασιλέα τὸν σφέτερον Κινέην ἄνδρα 1 ον- 
vaiov' τοὺς ἐπείτε ἔσχον συμμάχους οἱ Πεισιστρατίδαι, 
ἐμηχανέοντο τοιάδε. χείραντες τῶν Φαληρέων τὸ ττεδίον 
χαὶ ἱππάσιμον ποιήσαντες τοῦτον τὸν χῶρον ἐπῆχαν τῷ 

, M [4 2 - δὴ , » 

στρατοπέδῳ τὴν ἵππον" ἐμπεσοῦσα δὲ διέφϑειρε ἄλλους 
' - , ' 3 , 

τε πολλοὺς τῶν «1αχεδαιμονίων xat δὴ zal τὸν AyyutóAtov* 
3 d , 3 - ' , , € τοὺς δὲ περιγενομένους αὐτῶν ἐς τὰς νέας κάτερξαν. ὁ 

* A - , 2 , ce 2 , 
uiv δὴ πρῶτος στόλος &x «]αχεδαίμονος οὕτω ἀπήλλαξε, 
χαὶ dy λίου εἰσὶ ἡ τῦο ττιχῖζο MÀ zr 2 T αἱ “γχιμολέου εἰσὶ ταφαὶ τῆς ἡττιχῆς “λωπεχῆσι, ἀγχοῦ 

-ς , 2 - , - N.N , 
τοῦ Ἡραχλείου τοῦ ἐν Κυνοσάργεϊ. μετὰ δὲ “αχεδαιμόνιοι 

, , , 2 / ' 3 
μέζω στόλον στείλαντες ἀπέπεμψαν ἐπὶ τὰς 'ϑήνας, 
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στρατηγὸν τῆς στρατιῆς ἀποδέξαντες βασιλέα Κλεομένεα 

τὸν ναξανδρέδεω, οὐχέτι χατὰ ϑάλασσαν στείλαντες ἀλλὰ 
xov ἤπειρον" τοῖσι ἐσβαλοῦσι ἐς τὴν ̓ ττιχὴν χώρην ἡ τῶν 
Θεσσαλῶν ἵππος πρώτη προσέμιξε χαὶ οὐ μετὰ πολλὸν 
ἐτράπετο, χαί σφεων ἔπεσον ὑπὲρ τεσσεράχοντα ἄνδρας" 

οἱ δὲ περιγενόμενοι ἀπταλλάσσοντο, ὡς εἶχον, ἰϑὺς ἐπὶ 
Θεσσαλίης. Κλεομένης δὲ ἀπιχόμενος ἐς τὸ ἄστυ ἅϊμια 
᾿᾿ιϑηναίων τοῖσι βουλομένοισι εἶναι ἐλευϑέροισι ἐπτολι- 
όρχεε τοὺς τυράννους ἀ:τεργμένους ἐν τῷ Πελασγιχῷ τείχεϊ. 
καὶ οὐδέν τι πάντως ἂν ἐξεῖλον τοὺς Πεισιστρατίδας οἱ 

«Ἱαχεδαιμόνιοι" οὔτε γὰρ ἐπέδρην ἐπενόευν σπιοιήσασϑαι, 
οἵ τε Πεισιστρατίδαι σίτοισι χαὶ ποτοῖσι εὖ πιαρεσχευά- 
δατο᾽ πολιορχήσαντές τε ἂν ἡμέρας ὀλίγας ἀπαλλάσσοντο 
ἐς τὴν Σπάρτην. νῦν δὲ συντυχίη τοῖσι μὲν χαχὴ ἐπεγέ- 
γετο, τοῖσι δὲ v, αὐτὴ αὕτη σύμμαχος" ὑπεχτιϑέμενοι γὰρ 
ἔξω τῆς χώρης οἱ παῖδες τῶν Πεισιστρατιδέων ἥλωσαν. 
τοῦτο δὲ ὡς ἐγένετο, πάντα αὐτῶν τὰ πρήγματα συνετε- 
τάραχτο, παρέστησαν δὲ ἐπὶ μισϑῷ τοῖσι τέχνοισι, ἐπ᾽ 
οἷσι ἐβούλοντο οἱ ᾿ϑηναῖοι, ὥστε ἐν στέντε ἡμέρῃσι ἐχ- 
χωρῆσαι ἐκ τῆς Ἀττιχῆς. μετὰ δὲ ἐξεχώρησαν ἐς Σίγειον 
τὸ ἐπὶ τῷ Σχαμάνδρῳ, ἄρξαντες μὲν ϑηναίων ἐπ᾽ ἔτεα 
ἕξ τε χαὶ τριήχοντα, ἐόντες δὲ wal οὗτοι ἀνέχαϑεν Πύλιοί 

τε χαὶ Νηλεῖδαι, ἐχ τῶν αὐτῶν γεγονότες xal οἱ ἀμφὶ 
Κόδρον τε «ai Μέλανθον, oi τιρότερον ἐπήλυδες ξόντες 
ἐγένοντο ᾿Ιϑηναίων βασιλέες. ἐπὶ τούτου δὲ καὶ τὠυτὸ 
οὔνομα ἀπεμνημόνευσε ᾿πττοχράτης τῷ παιδὶ ϑέσϑαι 
τὸν Πεισίστρατον, ἐπὶ τοῦ Νέστορος Πεισιστράτου σπτοι- 
εὐμενος τὴν ἐπτωνυμίην. 

Οὕτω μὲν ϑηναῖοι τυράννων ἀπηλλάχϑησαν" ὅσα δὲ 
ἐλευϑερωϑέντες ἔρξαν ἢ ἔπαϑον ἀξιόχρεα ἀπηγήσιος τερὶν 
ἢ Tovínv τε ἀποστῆναι ἀπὸ “αρείου xci “ρισταγόρην τὸν 
Μιλήσιον ἀπιχόμενον ἐς ἠΙϑήνας χρηίσαι σφέων βωϑέειν, 
ταῦτα τιρῶτα φράσω. 

2 - - ' , , - 

“Ιϑῆναι ἐοῦσαι χαὶ πρὶν μεγάλαι, τότε ἀπαλλαχϑεῖσαι o5 
, j3 , “ἢ . Ψ ' 3 - , » 

τυράννων ἐγίνοντο uéloveg' ἐν δὲ αὐτῇσι δύο ἀνδρες 
ἐδυνάστευον, Κλεισϑένης τε ἀνὴρ λχλμαιωνίδης, ὅσπερ 
δὴ λόγον ἔχει τὴν Πυϑίην ἀναπεῖσαι, «al ᾿Ισαγόρης ὃ 
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Τισάνδρου οἰχίης μὲν ἐὼν δοχίμου, ἀτὰρ và ἀνέχαϑεν ovx 
ἔχω φράσαι" ϑύουσι δὲ οἱ συγγενέες αὐτοῦ Ζιὶ Καρίῳ. 
οὗτοι oí ἄνδρες ἐστασίασαν περὶ δυνάμιος, ἑσσούμενος 

δὲ ὃ Κλεισϑένης τὸν δῆμον προσεταιρίζεται. μετὰ δὲ 
τετραφύλους ἐόντας ϑηναίους δεχαφύλους ἐποίησε, τῶν 
Ἴωνος παίδων Τελέοντος χαὶ “ἰγιχόρεος «ai ργάδεω xat 
Ὅπλητος ἀπαλλάξας τὰς ἐπωνυμίας, ἐξευρὼν δ᾽ ἑτέρων 

ἡρώων ἐπωνυμίας ἐπιχωρίων, πάρεξ Αἴαντος" τοῦτον δέ, 

ἅτε ἀστυγείτονα χαὶ σύμμαχον, ξεῖνον ξόντα τιροσέϑετο. 

Ταῦτα δέ, δοχέειν ἐμοί, ἐμιμέετο ὃ Κλεισϑένης οὗτος 

τὸν ἑωυτοῦ μητροπάτορα Κλεισϑένεα τὸν Σιχυῶνος τύ- 
ραννον. Κλεισϑένης γὰρ Ἀργείοισι πολεμήσας τοῦτο μὲν 
ῥαψῳδοὺς ἔπαυσε ἐν Σιχυῶνι ἀγωνίζεσϑαι τῶν Ὁμηρείων 
ἐπέων εἵνεχεν, ὅτι “ργεῖοί τε xal Ζργος τὰ πολλὰ πάντα 
ὑμγνέαται" τοῦτο δέ, ἡρώιον γὰρ ἣν καὶ ἔστι ἐν αὐτῇ τῇ 
ἀγορῇ τῶν Σιχυωνίων δρήστου τοῦ Ταλαοῦ, τοῦτον ἔπε- 

3 ϑύμησε ὃ Κλεισϑένης ἐόντα JMoysiov ἐχβαλεῖν £x τῆς 
χώρης. ἐλϑὼν δὲ ἐς Ζελφοὺς ἐχρηστηριάζετο εἰ ἐχβάλοι 

' 2 s , 2v. e , 

τὸν A Óonorov: vj δὲ Πυϑίη oi χρᾷ φᾶσα ῆδρηστον μὲν 
εἶναι Σιχυωνίων βασιλέα, ἐχεῖνον δὲ λευστῆρα. ἐπεὶ δὲ 
ς 6j ^ - , 2 ^, 23 ^ 3 , P] , t- 

ὁ ϑεὸς τοῦτό γε οὐ παρεδίδου, ἀπιελϑὼν ὀπίσω ἐφρόντιζε 
' - PS € » 2 225 c , c 

μηχανὴν τῇ αὐτὸς ὃ MÓgnorog ἀπαλλάξεται. ὡς δέ οἱ 

ἐξευρῆσϑαι ἐδόχεε, πέμψας ἐς Θήβας τὰς Βοιωτίας ἔφη 
, , , ' 3 - 

ἐθέλειν ἐπαγαγέσϑαι MeA&vuvzov τὸν ᾿σταχοῦ" οἱ δὲ 
Θηβαῖοι ἔδοσαν. ἐπαγαγόμενος δὲ ὃ Κλεισϑένης τὸν MeAa- 

, , 2 ^" 0 - - , , 

vu;tov τέμενός οἱ ἀπέδεξε iv αὐτῷ τῷ πρυτανηίῳ xat 
μιν ἵδρυσε ἐνθαῦτα ἐν τῷ ἰσχυροτάτῳ. ἐπηγάγετο δὲ 

* 4 7 € * , / - Au 

τον MeAavuvmov ὁ Κλεισϑένης (xat γὰρ τοῦτο δεῖ ἀπη- 
, ς , , , ^ , 

γήσασϑαι) ὡς ἔχϑιστον ἐόντα MÓorovo, ὃς τόν τε ἀδελ- 
, , 2 , M ] M 

q&óv oi Μηχιστέα ἀπεχτόνεε χαὶ τὸν γαμβρὸν TvOéa. 
2 , , € ' , 3 , ^ M 1 

ἐπείτε δὲ οἱ τὸ τέμενος ἀπέδεξε, ϑυσίας τὲ xai Ógrag | 
2) , 2 , , - , 

δρήστου ἀπελόμενος ἔδωχε τῷ Μελανίέπττῳ. οἱ δὲ Xixv- 
, 3 , ^ p - ' 

ώνιοι ξώϑεσαν μεγαλωστὶ χάρτα τιμᾶν τὸν AOgnorov' 7) 
γὰρ χώρη ἣν αὕτη Πολύβου, ὃ δὲ ἤδρηστος ἦν Πολύβου 

, ^ & , μ᾿ , 
ϑυγατριδέος, ἄπαις δὲ Πόλυβος τελευτέων διδοῖ δρήστῳ 

s ) , , ^ , , " ^ , 

τὴν ἀρχήν. τά τε δὴ ἄλλα οἱ Σιχυώνιοι ézíueov τὸν Z0gy- 
στον, χαὶ δὴ πρὸς τὰ πάϑεα αὐτοῦ τραγιχοῖσι χοροῖσι 
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ἐγέραιρον, τὸν μὲν “ιόνυσον οὐ τιμέοντες, τὸν δὲ “Ιδρη- 
στον. Κλεισϑένης δὲ χοροὺς μὲν τῷ Διονύσῳ ἀπέδωχε, 
τὴν δὲ ἄλλην ϑυσίην τῷ Μελανίπττῳ. ταῦτα μὲν ἐς AÓon- 
στόν οἱ ἐπεπτοίητο, φυλὰς δὲ τὰς “ωριέων, ἵνα δὴ μὴ αἱ 
αὐταὶ ξωσι τοῖσι Σικυωγνίοισι καὶ τοῖσι “ργείοισι, μετέβαλε 
ἐς ἄλλα οὐνόματα. ἔνϑα χαὶ πλεῖστον χατεγέλασε τῶν 
Σικυωνίων" ἐπὶ γὰρ ὑός τε χαὶ ὄνου τὰς ἐπωνυμίας μετα- 

τιϑεὶς αὐτὰ τὰ τελευταῖα ἐχέϑηχε, πλὴν τῆς ἑωυτοῦ 
φυλῆς" ταύτῃ δὲ τὸ οὔνομα ἀττὸ τῆς ἑωυτοῦ ἀρχῆς ἔϑετο. 
οὗτοι μὲν δὴ “ίρχέλαοι ἐχαλέοντο, ἕτεροι δὲ Ὑᾶται, ἄλλοι 
δὲ Ὀνεᾶται, ἕτεροι δὲ Χοιρεᾶται. τούτοισι τοῖσι οὐνό- 
μασι τῶν φυλέων ἐχρέοντο οἱ Σιχυώνιοι xai ἐγτὶ Κλει- 
σϑένεος ἄρχοντος χαὶ ἐχείνου τεϑνεῶτος ἔτι ἐπὶ ἔτεα ἑξή- 

χοντα μετέπειτεν μέντοι λόγον σφίσι δόντες μετέβαλον 

ἐς τοὺς Ὑλλέας xal Παμφύλους καὶ “υμανάτας, τετάρ- 

vovg δὲ αὐτοῖσι προσέϑεντο ἐπὶ τοῦ Αἰδρήστου παιδὸς 
᾿Αἰγιαλέος τὴν ἐπτωνυμίην τεοιεύμενοι χεχλῆσϑαι Αἰγιαλέας. 
| Ταῦτα μέν νυν ὃ Σιχυώνιος Κλεισϑένης ἐπετοιήχεξε" 
ὃ δὲ δὴ ϑηναῖος Κλεισϑένης ἐὼν τοῦ Σικυωνίου τούτου 
ϑυγατριδέος xal τὸ οὔνομα ἐπὶ τούτου ἔχων, δοχέειν ἐμοὶ 
χαὶ οὗτος ὑπεριδὼν Ἴωνας, ἵνα μή σφισι αἱ αὐταὶ ἔωσι 

φυλαὶ καὶ Ἴωσι, τὸν ὁμώνυμον Κλεισϑένεα ἐμιμήσατο. 
ὡς γὰρ δὴ τὸν ϑηναίων δῆμον τιρότερον ἀπωσμένον 

φότε ἐπανιὼν πρὸς τῆν ἑωυτοῦ μοῖραν προσεϑήχατο, 
τὰς φυλὰς μετουνόμασε zal ἐττοίησε τελεῦνας ἐξ ἐλασσό- 

γων᾽ δέχα τε δὴ φυλάρχους ἀντὶ τεσσέρων ἐποίησε, δέχα 
δὲ χαὶ τοὺς δήμους χατένεμε ἐς τὰς φυλάς" ἣν τε τὸν 

δῆμον προσϑέμενος τιολλῷ χατύττερϑε τῶν ἀντιστασιω- 
τέων. ἐν τῷ μέρεϊ δὲ ἑσσούμενος 0 ᾿Ισαγόρης ἀντιτεχνᾶ- 
ται τάδε" ἐπιχαλέεται Κλεομένεα τὸν «“]αχεδαιμόνιον γενό- 

μενον ἑωυτῷ ξεῖνον ἀπὸ τῆς Πεισιστρατιδέων :ιολιορχίης. 

τὸν δὲ Κλεομένεα εἶχε αἰτίη φοιτᾶν παρὰ τοῦ ᾿Ισαγόρεω 
τὴν γυναῖχα. τὰ μὲν δὴ τερῶτα ττέμττων ὃ Κλεομένης ἐς 
τὰς ϑήνας χήρυχα ἐξέβαλλε Κλεισϑένεα xol μετ᾽ αὐτοῦ 
ἄλλους πολλοὺς ᾿Ιϑηναίων, τοὺς ἐναγέας ἐπιλέγων. ταῦτα 

δὲ τεέμττων ἔλεγε &x διδαχῆς τοῦ ᾿Ισαγόρεω" οἱ μὲν γὰρ 
ιλχμαιωνίδαι καὶ οἱ συστασιῶται αὐτῶν εἶχον αἰτίην τοῦ 
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, , ET ἫΝ 2 - 3 92 ς , , c 

φόνου τούτου, αὐτὺς δὲ οὐ μετεῖχε οὐδ᾽ οἱ φίλοι αὑτοῦ. 
E , * 2 ET , 

oí δ᾽ ἐναγέες ϑηναίων ὧδε οὐνομάσϑησαν. ἣν Κύλων 
- 2 , 3- A. 35^ ; 4 IN , 

τῶν ϑηναίων ἀνὴρ Ὀλυμπιονίχης. οὗτος ἐπὶ τυραννίδι 
΄, , , - € , 

ἐχόμησε. προσποιησάμενος δὲ ἑταιρηίην τῶν ἡλιχιωτέων 
" ΄ , B) ΄ ' 

χαταλαβεῖν τὴν ἀχρόπολιν ἐπειρήϑη, ov δυνάμενος δὲ 
» " » ' S» 2 

ἐπιχρατῆσαι ἱχέτης ἵζετο πρὸς τὸ ἄγαλμα. τούτους ἄνι- 
- , - , , , 

στᾶσι μὲν οἱ πτρυτάνιες τῶν ναυχράρων, οἵπερ ἔνεμον τότε 

τὰς ϑήνας, ὑπεγγύους πλὴν ϑανάτου" φονεῦσαι δὲ 
αὐτοὺς αἰτίη ἔχει “λχμαιωνίδας. ταῦτα πρὸ τῆς Πεισι- 

, , , , c , 2, 

στράτου ἡλιχίης ἐγένετο. Κλεομένης δὲ ὡς πέμπτων ἐξέ- 
0.17 ^ 9y " ' d 3 m. Ki gy M RENE! 

βαλλε KAeuvo d évea «eL τοὺς ἔναγξας, Καεισϑένης μὲν αὑτὸς 
ς . i] A! 2 * cr - 3 * a) , [e 

b;ttEé0yE* μετὰ δὲ οὐδὲν ἕσσον παρῆν ég τὰς ϑηνας 0 
ES , ' , , , 2 

Κλεομέγης οὐ civ μεγάλῃ χειρί, ἀπικόμενος δὲ ἀγηλατέεε 
ς 2 , 3 , , €. € , c2 , 

ἑπταχύσια ἐπίστια -LOnvatov, τὰ ot v;irédevo ὁ Jooyoonc. 

ταῦτα δὲ ποιήσας δεύτερα τὴν βουλὴν χαταλύειν ἐπειρᾶτο, 
, - 2 , , ' ij ^ 

τριηχοσίοισι δὲ τοῖσι Ισαγόρεω στασιώτησι τὰς CQXCG 
, - , - - 2 ἐνεχείριζε. ἀντισταϑείσης δὲ τῆς βουλῆς καὶ ov βουλο- 

, , c - , ^ [AP , N € 

μένης πείϑεσϑαι ὁ τὲ Κλεομένης καὶ ὁ Ioayoong xat ot 
- - ^ 2 7 , 2 

στασιῶται αὐτοῦ χαταλαμβάνουσι τὴν ἀχρόπολιν. 'ϑη- 
γαίων δὲ οἱ λοιποὶ τὰ αὐτὰ φρονήσαντες ἐπολιόρχεον 

Ν ς , NA - , (s e 

αὐτοὺς ἡμέρας δύο" τῇ δὲ τρίτῃ ὑπόσπονδοι ἐξέρχονται 
2 - , [4 3 - , , 

& τῆς χώρης ὅσοι ἦσαν αὐτῶν «]αχεδαιμόνιοι. ἐπετελέετο 
Wi » se € , s c * 3 4 ^ 

δὲ τῷ Κλεομένεϊ v φήμη" ὡς γὰρ ἀνέβη ἐς τὴν ἀχρόπολιν 
5^4 ^  * ΄ » ' 0» - - 

μέλλων δὴ αὐτὴν κατασχήσειν, 116 ἐς τὸ ἄδυτον τῆς ϑεοῦ 
c f. - - , 

ὡς προσερέων" ἡ δὲ ἵρεια ἐξαγαστᾶσα £x τοῦ ϑρόνου, 
^ » ^ " 38 2 ᾿ς 3 e 5 - 

ztglv ἢ τὰς ϑύρας αὐτὸν ἀμεῖψαι, sime ““ὠ ξεῖνε .1αχε- 
Y , , 3 , , 

δαιμόνιε, πάλιν χώρεε μηδ᾽ ἔσιϑι ἐς τὸ igóv' ov γὰρ 
ϑεμιτὸν “ωριεῦσι παριέναι ἐνθαῦτα." ὃ δὲ᾽ cine “ὦ 

, 3^ ^42 2 , 3 3 42 2 , 32 € - 

γύναι, ἀλλ οὐ Ζωριεύς εἰμι ἀλλ ἡχαιός. ὃ uiv δὴ τῇ 
^ , 32 , 2 , * , , 

χλῃδόνι οὐδὲν χρεόμενος ἑπεχείρησέ τε xol τότε τάλιν 

ἐξέπιπτε μετὰ τῶν «“Ταχεδαιμονίων" τοὺς δὲ ἄλλους 1ϑη- 
ναῖοι κατέδησαν τὴν ἐπὶ ϑανάτῳ, ἐν δὲ αὐτοῖσι καὶ Τιμη- 
σίϑεον τὸν “Ιελφόν, τοῦ ἔργα χειρῶν τε χαὶ λήματος ἔχοιιὦ 
» , !PÉ E , , ΄ 
ἂν μέγιστα καταλέξαι. οὗτοι μέν νυν δεδεμένοι ἐτελεύ- 

32 - - , 

τησαν. ἰϑηναῖοι δὲ μετὰ ταῦτα Κλεισϑένεα xal τὰ ἕπτα- 
, 3 L ^ , ^ 4 

χόσια ἐπίστια τὰ διωχϑέντα ὑπὸ KAsouéveog μεταπεμιψά- 
᾿ 2 , , , 

μενοι πέμπουσι ἀγγέλους ἕς Σάρδις, συμμαχέην βουλόμενοι 



| 
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, δ , - 2 ΄ τὸ ποιήσασϑαι πρὸς Πέρσας" ἠπιστέατο γάρ σφι «1αχεδαι- 

μονίους τε χαὶ Κλεομένεα ἐχπεπολεμῶσϑαι. ἀπικομένων 

δὲ τῶν ἀγγέλων ἐς τὰς Σάρδις χαὶ λεγόντων τὰ ἐντεταλ- 
, , a , , c μένα, “Πρταφέρνης ὃ Ὑστάσπεος Σαρδίων ὕπαρχος émet- 

ρώτα τίνες ἐόντες ἄνϑρωποι «oi xij γῆς οἰχημένοι δεοίατο 
Περσέων σύμμαχοι γενέσϑαι, πυϑόμενος δὲ πρὸς τῶν 
ἀγγέλων ἀπεχορύφου σφι τάδε" εἰ μὲν διδοῦσι βασιλέϊ 

, 3 - - cr c , 

“αρείῳ ίϑηναῖοι γῆν ve xal ὑυδωρ, ὃ δὲ συμμαχίην σφι 
, ) * ' - 2 ^ , 2 M 2 , 

συνετίϑετο, εἰ δὲ μὴ διδοῦσι, ἀπταλλάσσεσϑαι αὑτοὺς ἐχέ- 

λευε. οἱ δὲ ἄγγελοι ἐπὶ σφέων αὐτῶν βαλόμενοι διδόναι 
ἔφασαν, βουλόμενοι τὴν συμμαχίην ποιήσασϑαι. οὗτοι 

μὲν δὴ ἀπελθόντες ἐς τὴν ἑωυτῶν αἰτίας μεγάλας εἶχον" 
Κλεομένης δὲ ἐπιστάμενος περιυβρίσϑαι ἔπεσι χαὶ ἔργοισι 
om ιϑηναίων συνέλεγε x πάσης Πελοποννήσου στρατόν, 

2 , 23 ' 4^7 , , b] , b - 

οὐ φράζων ἐς τὸ συλλέγει, τίσασϑαί ve ἐϑέλων τὸν δῆμον 
τῶν A9qvatov xal ᾿Ισαγόρην βουλόμενος τύραννον χατα- 

- -—^ , c εξ 2 » 2 ΄ ^ 

στῆσαι" συνεξῆλϑε γάρ οἱ οὗτος &x τῆς ἀχροττόλιος. Κλεο- 

μένης τε δὴ στόλῳ μεγάλῳ ἐσέβαλε ἐς Ἐλευσῖνα, καὶ οἱ 
Βοιωτοὶ &mó συνθήματος Οἰνόην αἱρέουσι xol Ὑσιὰς 
δήμους τοὺς ἐσχάτους τῆς Ἀττιχῆς, Χαλκιδέες τε ἐπὶ τὰ 

ἕτερα ἐσίνοντο ἐπιόντες χώρους τῆς Αττιχῆς. ίϑηναῖοι 
δέ, χαίπερ ἀμφιβολίῃ ἐχόμενοι, Βοιωτῶν μὲν χαὶ Χαλχι- 
δέων ἐσύστερον ἔμελλον μνήμην ττοιήσεσϑαι, Πελοττονγη- 

n * 3 - 3 3 ^ - 3 , » ^ ct ^ 

σίοισι δὲ ἐοῦσι ἐν Ἐλευσῖνι ἀντία ἔϑεντο và ὅπλα. μελ- 
, * , Ἁ , 3 , , 

λόντων δὲ συνάψειν τὰ στρατόπεδα ἐς μάχην, Κορίνϑιοι 
- ΄ 2 - , 4f ς 2 , 

μὲν πρῶτοι σφίσι αὐτοῖσι δόντες λόγον ὡς OU ποιέοιεν 
τὰ δίχαια μετεβάλλοντό τε xai ἀπαλλάσσοντο, μετὰ δὲ 

΄ 2 , ' ' τ * 
Ζημάρητος ὃ Aoíarovog ἐὼν zal οὗτος βασιλεὺς Σπαρ- 

τιητέων, καὶ συνεξαγαγών τε τὴν στρατιὴν ἐχ “αχεδαί- 
μονος xal ovx ἐὼν διάφορος ἐν τῷ πρόσϑε χρόνῳ Κλεο- 

΄ T 2 b , - , / , 
μένει. ἀπὸ δὲ ταύτης τῆς διχοστασίης ἐτέϑη νόμος iv 

Σπάρτῃ μὴ ἐξεῖναι ἕπεσθαι ἀμφοτέρους τοὺς βασιλέας 
ΕῚ ΄ - ^- ^ , 

ἐξιούσης τῆς στρατιῆς᾽ τέως γὰρ ἀμφότεροι εἵποντο" 
σεαραλυομένου δὲ τούτων τοῦ ἑτέρου χαταλείπεσϑαι χαὶ 
τῶν Τυνδαριδέων τὸν ἕτερον" πρὸ τοῦ γὰρ δὴ καὶ οὗτοι 
2 , , , , , * - 

ἀμφότεροι émíxAnvot aqu ἐόντες εἵποντο. τότε δὴ ἐν τῇ 
2 - c , ^ - , , 

“Ελευσῖνε ὁρέοντες οἱ λοιποὶ τῶν συμμάχων τούς τε βασι- 

[21 
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^ - , 5 € p , 

λέας τῶν «1αχεδαιμονίων ova ὁμολογέοντας zai Κορινϑίους 
, ' ,Í , M 2 2 

ἐχλιπόντας τὴν τάξιν, οἴχοντο xal αὐτοὶ αἀτταλλασσόμενοι. 
, M - M X 9 ' 3 , , 

τέταρτον ὃν τοῦτο ἐπὶ τὴν ττιχὴν ἀπιχόμενοι “ωριξέες, 
, PES "m 3; 52 , ' * S. 23092. ἊΣ E 

δίς τε ἐπὶ πολέμῳ ἐσβαλόντες xai δὶς ém ἀγαθῷ τοῦ 
' Q - 2 , - ' c ADS , 

πλήϑεος τοῦ ϑηναίων, πρῶτον μὲν ὁτε xal Μέγαρα 
, τ ς ᾽η UN , , 

χατοίχισαν (οὗτος ὃ στόλος ἐπὶ Κόδρου βασιλεύοντος 
- - 2^ ^7 , 

᾿ιϑηναίων ὀρθῶς πρῶτος ἂν καλέοιτο), δεύτερον δὲ xal 
᾿ € 5 ^ L4 252 € , 2, 

τρίτον ὅτε ἐπὶ Πεισιστρατιδέων ἐξέλασιν δριιηϑέντες ἔχ 
, ; , , cr 3 -Ξ 

Σπάρτης ἀπίχοντο, τέταρτον δὲ τότε ὅτε ἐς Ἐλευσῖνα 
- , , ? ; 2 ^£, E ce 

Κλεοιιένης ἄγων Πελοποννησίους ἐσέβαλε" οὕτω τέταρτον 
, , * 3 , 

τότε Ζωριέες ἐσέβαλον ἐς ϑήνας. 
, 53 - LE , e EETA - - 

Διαλυϑέντος ὧν τοῦ στόλου τούτου ἀχλεῶς, ἐνθαῦτα 

ιϑηναῖοι τίνυσϑαι βουλόμενοι πρῶτα στρατηίην ποιεῦν- 

ται ἐπὶ Χαλχιδέας. Βοιωτοὶ δὲ τοῖσι Χαλκιδεῦσι βωϑέουσι 
1 ^ , 2 , d - 

ἐπὶ τὸν Εὔριπον. ϑηναίοισι δὲ ἰδοῦσι τοὺς βοηϑοὺς 
»" t. , - « 2^ “ὦ - 3 

ἔδοξε πρότερον τοῖσι Βοιωτοῖσι ἢ τοῖσι Χαλκιδεῦσι ἐπι- 
, f^^ , SN m AX 3 ῳ 

χειρέειν. συμβαάλλουσί τε δὴ τοῖσι Βοιωτοῖσι οἱ ϑηναῖοι 
x AT TA , , 1 M , 

xal ztoAÀq ἐχράτησαν, «tora δὲ πολλοὺς φονεύσαντες ἕπτα- 
, 3 - t- rj - ^ 2 «ὦ , c , 

χοσίους αὑτῶν ἐζώγρησαν. τῆς δὲ αὐτῆς ταύτης ἡμέρης ot 
“ιϑηναῖοι διαβάντες ἐς τὴν Εὔβοιαν συμβάλλουσι zai τοῖσι 
Χαλχιδεῦσι, νιχήσαντες δὲ xci τούτους τετραχισχιλίους 

^ , 2 * - € 2 , - , , 3 

xirngovyovg ἐπὶ τῶν ἱπποβοτέων τῇ χώρῃ λείπουσι" οἱ ὃ 
ς Ω, 2. 4 € , “- ? , [44 M 

GvzvofóvaL ἐχαλέοντο ot παχέες τῶν Χαλχιδέων. ὅσους δὲ 
, , [94 "e - t- ΄, 

xal τούτων ἐζώγρησαν, ἅμα τοῖσι Βοιωτῶν ἐξζωγρημένοισιε 
εἶχον ἕν φυλαχῇ ἐν πέδῃησι δήσαντες" χρόνῳ δὲ ἔλυσάν 

, 2 , »! LAN - 

σφεας δίμνεως ἀποτιμησάμενοι. τὰς δὲ πέδας αὐτῶν, ἐν 
- , , 2 ΄ 

τῇσι ἐδεδέατο, ἀνεχρέμασαν ἐς τὴν ἀχρόπολιν" αἵπερ ἔτι 
χαὶ ἐς ἐμὲ σαν περιεοῦσαι, χρεμάμεναι ix τειχέων περι- 

^ , ^ € - LAM , - 

πεφλευσμένων πυρὶ ὑπὸ τοῦ Μήδου, ἀντίου δὲ τοῦ ue- 

γάρου τοῦ πρὸς ἑσπέρην τετραμμένου. χαὶ τῶν λύτρων 
' , 2 , , 

τὴν δεχάτην ἀνέϑηχαν, ποιησάμενοι τέϑριπτον χάλχεον" 
M 2) - ' c - 5 , 

τὸ δὲ ἀριστερῆς χειρὸς ἕστηχε πρῶτον ἐσιόντι ἐς τὰ προ- 
, Ἂς - 2 , , , 

πύλαια τὰ ἐν τῇ ἀχροπόλι" ἐπιγέγραπται δέ οἱ τάδε. 
ἔϑνεα Βοιωτῶν χαὶ Χαλχιδέων δαμάσαντες 

- Ji , 

παῖδες A9nvaíov ἔργμασιν ἐν στολέμου, 
D 2 , , , c 

δεσμῷ ἕν ἀχλυόεντι σιδηρέῳ ἔσβεσαν ὕβριν" 
- , ’ , 

τῶν ἵππους δεχάτην Παλλάδι τάσδ᾽ ἔϑεσαν. 
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᾿ϑηναῖοι μέν νυν αὔξηντο" δηλοῖ δὲ οὐ xav ἕν μοῦνον 
ἀλλὰ πανταχῇ ἡ ἰσηγορίη ὡς ἐστὶ χρῆμα σπουδαῖον, εἰ 
xal ϑηναῖοι τυραννευόμενοι μὲν οὐδαμῶν τῶν σφέας 
περιοιχεόντων ἦσαν τὰ πολέμια ἀμείνους, ἀτταλλαχϑέντες 
δὲ τυράννων μαχρῷ πρῶτοι ἐγένοντο. δηλοῖ ὧν ταῦτα 
ὅτι κατεχόμενοι μὲν ἐϑελοχάχεον ὡς δεσπότῃ ἐργαζόμενοι, 
ἐλευϑερωϑέντων δὲ αὐτὸς ἕχαστος ἑωυτῷ τπιροεϑυμέετο 
χατεργάζεσϑαι. 

Οὗτοι μέν νυν ταῦτα ἔπρησσον" Θηβαῖοι δὲ μετὰ ταῦτα 
ἐς ϑεὸν ἔπτεμττον, βουλόμενοι τίσασϑαι ᾿ϑηναίους. ἡ δὲ 

Πυϑίη ἀπὸ σφέων μὲν αὐτῶν οὐχ ἔφη αὐτοῖσι εἶναι τίσιν, 
ἐς πολύφημον δὲ ἐξενείχαντας ἐχέλευε τῶν ἄγχιστα δέε- 
σθαι. ἀπελϑόντων ὦν τῶν ϑεοπρόττων ἐξέφερον τὸ χρη- 
στήριον ἁλίην ποιησάμενοι" ὡς ἐπυνϑάνοντο δὲ λεγόντων 
αὐτῶν τῶν ἄγχιστα δέεσϑαι, εἶπαν οἵ Θηβαῖοι ἀχούσαντες 

“τούτων “᾿οὐχῶν ἄγχιστα ἡμέων οἰχέουσι Ταναγραῖοί τε 
χαὶ Κορωναῖοι χαὶ Θεσπιέες, χαὶ οὗτοί γε ἅμα ἡμῖν αἰεὶ 

μαχόμενοι πτροϑύμως συνδιαφέρουσι τὸν στόλεμον" τί δεῖ 
τούτων γε δέεσθαι; ἀλλὰ μᾶλλον μὴ οὐ τοῦτο ἢ τὸ χρη- 
στήριον. τοιαῦτα ἐπιλεγομένων εἶτεε δή κοτε μαϑών τις 
“ἐγώ μοι δοχέω συνιέναι τὸ ἐϑέλει λέγειν ἡμῖν τὸ μαν- 
τήιον. σωποῦ λέγονται γενέσϑαι ϑυγατέρες Θήβη τε 
χαὶ 4Aiywao' τούτων ἀδελφεῶν ἐουσέων, δοχέω ἡμῖν 41γι-- 
γητέων δέεσϑαι τὸν ϑεὸν χρῆσαι τιμωρητήρων γενέσϑαι." 
xal οὐ γάρ τις ταύτης ἀμείνων γνώμη ἐδόχεε φαίνεσϑαι, 
αὐτίχα πέμινψψαντες ἐδέοντο Αἰγινητέων, ἐπιχαλεόμενοι 
xarà τὸ χρηστήριόν σφι βωϑέειν, ὡς ἐόντων ἀγχιστέων" 
οἱ δέ σφι αἰτέουσι ἐπικουρίην τοὺς Αἰακίδας συμ:τέμπειν 
ἔφασαν. πειρησαμένων δὲ τῶν Θηβαίων χατὰ τὴν συμ- 
μαχίην τῶν Αἰαχιδέων xci τρηχέως σπτεριεφρϑέντων ὑπὸ 
τῶν ᾿ϑηναίων, αὖτις οἱ Θηβαῖοι πέμψαντες τοὺς μὲν 
ἰαχίδας σφι ἀπεδίδοσαν, τῶν δὲ ἀνδρῶν ἐδέοντο. Αἰγι- 
γῆται δὲ εὐδαιμονίῃ τε μεγάλῃ ἐπαερϑέντες καὶ ἔχϑρης 
χπαλαιῆς ἀναμνησϑέντες ἐχούσης ἐς ϑηναίους, τότε Θη- 
βαίων δεηϑέντων πόλεμον ἀχήρυχτον ϑηναίοισι ἐπέ- 
φερον᾽ ἐπιχειμένων γὰρ αὐτῶν Βοιωτοῖσι, ἐπτιττλώσαντες 
μαχρῆσι νηυσὶ ἐς τὴν “ττιχὴν χατὰ μὲν ἔσυραν Φάληρον 
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f^^ ^r, ^ ' , - 

xarà δὲ τῆς ἄλλης παραλίης πολλοὺς δήμους, ποιεῦντες 
M - F^ 2 L 2 , 

δὲ ταῦτα μεγάλως “ϑηναίους ἑσίνοντο. 
, / 3 L 2 - 

e — Ἡ ὃδὲ ἔχϑρη ἡ προοφειλομένη ἐς ϑηναίους &x τῶν 
2: 2 - - 3 ᾿ ς 

Αἰγινητέων ἐγένετο ἐξ ἀρχῆς τοιῆσδε. πιδαυρίοισι 1 
γῆ καρπὸν οὐδένα ἐδίδου. περὶ ταύτης ὧν τῆς συμ- 

- , ; "ne 
φορῆς οἱ ᾿Επιδαύριοι &yoéovro ἐν “ελφοῖσι" ἡ δὲ Πυϑίη 

, , , 3 , 3 , € , 

σφέας ἐχέλευς dauíing τε καὶ Αὐξησίης ἀγάλματα ἱδρύ-- 
, , , ; 2 

σασϑαι χαί σφι ἱδρυσαμένοισι ἄμεινον συνοίσεσϑαι. ἐπει- 
οώτεον ὧν οἱ Ἐπιδαύριοι χότερα χαλχοῦ ποιέωνται τὰ 

, , , , 2 ' 

ἀγάλματα ἢ λίϑου" ἡ δὲ Πυϑίέη οὐδέτερα τούτων ἔα, ἀλλὰ 
$55 , , , 35 3 , 3 , 

ξύλου ἡμέρης ἐλαίης. ἐδέοντο ὧν οἱ Ἐπιδαύριοι. “ϑηναίων 
^ " ἘΞ , , b , 

ἐλαίην σφι δοῦναι ταμέσϑαι, ἱροτάτας δὴ ἐχείνας γομί- 
es 3 5 , c - 3. » - 

Covreg εἶναι" λέγεται δὲ καὶ ὡς ἐλαῖαι ἦσαν ἀλλοϑιε γῆς 
2 - ^ 3 - ' , 23i. 2 3 , c δὲ 

οὐδαιιοῦ χατὰ ἐχεῖνον τὸν χρόνον ἢ) ἐν ϑήνησι. οἱ δὲ 
, , , 3 4€. , "s 

ἐπὶ τοισίδε δώσειν ἔφασαν ἐπ᾽ ᾧ ἀπάξουσι ἔτεος &x&avov 
- , - , -29 Pe 

τῇ ᾿Ιϑηναίῃ τε τῇ Πολιάδι ἱρὰ καὶ τῷ Ἔρεχϑέϊ. καται- 
, , , - 3 , 

γέσαντες δ᾽ ἐπὶ τούτοισι ol Ἐπιδαύριοι τῶν τε ἐδέοντο 
, ^ , - , , , 

ἔτυχον, χαὶ ἀγάλματα £x τῶν ἐλαιέων τούτων ποιησάμενοι 
€ , m3 (C “ 2} A X» 9 , 3 
ἱδρύσαντο" χαὶ ἢ τε γῆ σφι ἔφερε, καὶ ϑηναίοισι ἔπε- 

P^ ^ - JC37. M , * * 

88 τέλεον τὰ συνέϑεντο. τοῦτον Ó ἔτι τὸν χρόνον xai πρὸ 
AX ἊΣ - ) , " , t 

τοῦ Αἰγινῆται Ἐπιδαυρίων ἤχουον τά τε ἄλλα xal δίκας 
, , , , 2 

διαβαίνοντες ἐς Ἐπίδαυρον ἐδίδοσάν τε xai ἐλάμβανον 
2. 3 ΄ ς ) - M " 2 * ὙΠ) , 

zoo ἀλλήλων oi «Τἰγινῆται. τὸ δὲ ἃπὸ τοῦδε νέας τε 

πηξάμενοι χαὶ ἀγνωμοσύνῃ χρησάμενοι ἀπέστησαν ἀπὸ 
τῶν Ἐπιδαυρίων. ἅτε δὲ ἐόντες διάφοροι ἐδηλέοντο αὖ- 

b hj 
, c i] , ^* M * 

τούς, ὥστε δὴ ϑαλασσοχράτορες ξόντες, xai δὴ xal τὰ 
d ὅξα τὴξ tnc xol pfe ΠΈΣΟΙ ἀγάλματα ταῦτα τῆς τε “Ζαμίης καὶ τῆς Αὐξησίης ὑπαι- 

, 2 - , , ΄ ΄, - 

ρέονται αὐτῶν, χαί σφεα ἐχόμισάν τε xai ἱδρύσαντο τῆς 
, , M , —- , 2 

σφετέρης χώρης ἐς τὴν μεσόγαιαν, τῇ Οἴη μέν ἔστι οὔνομα, 
“ΕῚ ΄ ΄ 2 ' - , c 3 , 

στάδια δὲ μάλιστά xy ἀπὸ τῆς πόλιος ὡς εἴχοσι ἀττέχει. 
u 2 z - , , , 

ἱδρυσάμενοι δὲ ἐν τούτῳ τῷ χώρῳ Svoínoí τέ σφεα xal 
- , , , - 3 

χοροῖσι γυναιχηίοισι χερτόμοισι ἱλάσχοντο, χορηγῶν ἄἅπο- 
δειχνυμένων ἑχατέρῃ τῶν δαιμόνων δέχα ἀνδρῶν" χαχῶς 

ν , c à» S 32 , ' Te] , 

δὲ vyóosvov οἱ χοροὶ ἀνδρα μὲν οὐδένα, τὰς δὲ ἐπιχωρίας 
- E] ^ - 3 2 

γυναῖχας. σαν δὲ χαὶ τοῖσι Ἐπιδαυρίοισι αἵ αὑταὶ 
, , , , 

$1 ἱροεργίαι. εἰσὶ δέ σφι καὶ ἄρρητοι ἱροεργίαι. χλεφϑέντων 
PN - - 2 , 3 , 2, 

δὲ τῶνδε τῶν ἀγαλμάτων ot Ἐπιδαύριοι τοῖσι ϑηναίοισι 
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τὰ συνέϑεντο ovx ἐπετέλεον. πέμψαντες δὲ οἱ ϑηναῖοι 
ἐμήνιον τοῖσι Ἐπιδαυρίοισι" οἱ δὲ ἀπέφαινον λόγῳ ὡς 
οὐχ ἀδιχέοιεν᾽" ὅσον μὲν γὰρ χρόνον εἶχον τὰ ἀγάλματα 
ἐν τῇ χώρῃ, ἐπιτελέειν τὰ συνέϑεντο, ἐπεὶ δὲ ἐστερῆσϑαι 
αὐτῶν, οὐ δίκαιον εἶναι ἀποφέρειν ἔτι, ἀλλὰ τοὺς ἔχοντας 
αὐτὰ Αἰγινήτας πρήσσεσϑαι ἐκέλευον. πρὸς ταῦτα ϑη- 
γαῖοι ἐς Aiywav πέμψαντες ἀπαίτεον τὰ ἀγάλματα" oi 
δὲ “ἰγινῆται ἔφασαν σφίσι τε xal ϑηναίοισι εἶναι οὐδὲν 
πρῆγμα. ᾿Ιϑηναῖοι μέν νυν λέγουσι μετὰ τὴν ἀπαίτησιν 
ἀποσταλῆναι τριήρεϊ μιῇ τῶν ἀστῶν τούτους, οἱ ἄπο- 
πεμφϑέντες ἀπὸ τοῦ κοινοῦ xci ἀπιχόμενοι ἐς Aiywav 
τὰ ἀγάλματα ταῦτα ὡς σφετέρων ξύλων ἐόντα ἐπειρέοντο 
&x τῶν βάϑρων ἑξανασπᾶν, ἵνα σφέα ἀναχομίσωνται. οὐ 
δυναμένους δὲ τούτῳ τῷ τρόπῳ αὐτῶν χρατῆσαι, ττερι- 
βαλόντας σχοινία ἕλχειν τὰ ἀγάλματα, χαί σφι ἕλχουσι 
βροντήν τε zal ἅμα τῇ βροντῇ σεισμὸν ἐπιιγενέσϑαι" τοὺς 
δὲ τριηρίτας τοὺς ἕλχοντας ὑπτὸ τούτων ἀλλοφρογῆσαι, 
παϑόντας δὲ τοῦτο χτείνειν ἀλλήλους ἅτε πολεμίους, ἐς 

ὃ ἐχ πάντων ἕνα λειφϑέντα ἀναχομισϑῆναι αὐτὸν ἐς 
Φάληρον. ϑηναῖοι μέν νυν οὕτω λέγουσι γενέσϑαι, 4ἰγι- 
γῆται δὲ οὐ μιῇ νηὶ ἀπιχέσϑαι ϑηναίους (μίαν μὲν γὰρ 
χαὶ ὀλίγῳ πλεῦνας μιῆς, καὶ εἴ σφι μὴ ἔτυχον ἐοῦσαι 
γέες, ἀπαμύνασϑαι ἂν εὐπετέως), ἀλλὰ πολλῇσι νηυσὶ 
ἐπιπλώειν σφι ἐπὶ τὴν χώρην, αὐτοὶ δέ σφι εἶξαι καὶ οὐ 
διαναυμαχῆσαι. οὐχ ἔχουσι δὲ τοῦτο διασημῆναι ἀτρε- 
χέως, οὔτε εἰ ἕσσονες συγγινωσχόμενοι εἶναι τῇ ναυμαχίῃ 
χατὰ τοῦτο εἶξαν, οὔτε εἰ βουλόμενοι ττοιῆσαι οἷόν τι xci 
ἐποίησαν. ΄ϑηναίους μέν νυν, ἐπείτε σφι οὐδεὶς ἐς μάχην 
κατίστατο, ἀποβάντας ἀπὸ τῶν νεῶν τράπεσϑαι πρὸς τὰ 

ἀγάλματα, οὐ δυναμένους δὲ ἀνασ:τάσαι ἐκ τῶν βάϑρων 
αὐτὰ οὕτω δὴ περιβαλομένους σχοινία ἕλχειν, ἐς ὃ ἑλχό- 
μενα τὰ ἀγάλματα ἀμφότερα τὠυτὺ ποιῆσαι, ἐμοὶ μὲν 

οὐ πιστὰ λέγοντες, ἄλλῳ δέ ve^ ἐς γούνατα γάρ σφι 
αὐτὰ πεσεῖν, χαὶ τὸν ἀπτὸ τούτου χρόνον διατελέειν οὕτω 
ἔχοντα. ϑηναίους μὲν δὴ ταῦτα πτοιέειν᾽ σφέας δὲ Αἰγι- 
γῆται λέγουσι πυϑομένους τοὺς ᾿ϑηναίους ὡς μέλλοιεν 
3 M , , "€ , 3 , , 

ἔσει otmeaegc στρατεύεσϑαι, ἑτοίμους Aoyttovg σιοιέεσϑαι. 
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τούς τε δὴ ϑηναίους ἀποβεβάναι ἐς τὴν Αἰγιναίην, καὶ 
παρεῖναι βωϑέοντάς σφι τοὺς Ἀργείους, καὶ λαϑεῖν τε ἐξ 
Ἐπιδαύρου διαβάντας ἐς τὴν νῆσον χαὶ οὐ προαχηχοόσι 
τοῖσι ᾿Ιϑηναίοισι ἐπιπεσεῖν ὑποταμομένους τὸ ἀπὸ τῶν 
γεῶν, ἅμια τε ἐν τούτῳ τὴν βροντήν ve γενέσϑαι xal τὸν 
σεισμὸν αὐτοῖσι. λέγεται μέν νυν ὕπ᾽ Agys(ov τε xal 
«Ἱϊχινητέων τάδε, δμολογέεται δὲ χαὶ om ϑηναίων ἕνα 
μοῦνον τὸν ἀποσωϑέντα αὐτῶν ἐς τὴν Ἀττιχὴν γενέσθαι" 
πλὴν ἱΙργεῖοι μὲν λέγουσι αὐτῶν τὸ ᾿ϊττιχὸν στρατόπεδον 
διαφϑειράντων τὸν ἕνα τοῦτον περιγενέσθαι, ᾿ϑηναῖοι 
δὲ τοῦ δαιμονίου" περιγενέσϑαι μέντοι οὐδὲ τοῦτον τὸν 
ἕνα, ἀλλ ἀπολέσϑαι τρόπῳ τοιῷδε. χομισϑεὶς γὰρ ἐς 
τὰς Ιϑήνας ἀπήγγειλε τὸ πάϑος" πυϑομένας δὲ τὰς γυ- 
γαῖχας τῶν ἐπ᾿ Ἅἴγιναν στρατευσαμένων ἀνδρῶν, δεινόν τι 
ποιησαμένας ἐχεῖνον μοῦνον ἐξ ἁπάντων σωϑῆναι, πέριξ 
τὸν ἄνϑρωττον τοῦτον λαβούσας «ci κεντέουσας τῇσι περό- 
γῃσι τῶν ἱιιατίων εἰρωτᾶν ἑχάστην αὐτέων ὅχῃ εἴη ὃ ἑωυ- 
τῆς ἀνήρ. χαὶ τοῦτον μὲν οὕτω διαφρϑαρῆναι, ᾿Ιϑηναίοισι 
δὲ ἔτι τοῦ πάϑεος δεινότερόν τι δόξαι εἶναι τὸ τῶν γυναι- 
χῶν ἔργον. ἄλλῳ μὲν δὴ οὐχ ἔχειν ὅτεῳ ζημιώσωσι τὰς 
γυναῖχας, τὴν δὲ ἐσθῆτα μετέβαλον αὐτέων ἐς τὴν Ἰάδα" 
ἐφόρεον γὰρ δὴ πρὸ τοῦ αἱ τῶν ᾿Ιϑηναίων γυναῖχες ἐσϑῆτα 
“ωρίδα, τῇ Κορινϑίῃ παραπλησιωτάτην" μετέβαλον ὧν 
ἐς τὸν λίνεον χιϑῶνα, ἵνα δὴ περόνῃσι μὴ χρέωνται. ἔστι 
δὲ ἀληϑέϊ λόγῳ χρεομένοισι οὐχ Ἰὰς αὕτη ἡ ἐσϑὴς τὸ 
παλαιὸν ἀλλὰ Κάειρα, ἐπεὶ dj ye Ελληνιχὴ ἐσθὴς πᾶσα 1 
ἀρχαίη τῶν γυναιχῶν ἡ αὐτὴ ἣν τὴν νῦν Ζωρίδα καλέομεν. 
τοῖσι δὲ “ργείοισι καὶ τοῖσι “ἰγινήτῃσι [καὶ] πρὸς ταῦτα 
[ἔτι] τόδε ποιῆσαι νόμον εἶναι, τπταρὰ σφίσι ἑχατέροισε 
τὰς περόνας ἡμιολίας ποιέεσθαι τοῦ τότε χατεστεῶτος 

μέτρου, χαὶ ἐς τὸ ἱρὸν τῶν ϑεῶν τούτων περόνας ud- | 
λιστα ἀνατιϑέναι τὰς γυναῖχας, Ἀττιχὸν δὲ μήτε τι ἄλλο 

προσφέρειν πρὸς τὸ ἱρὸν μήτε κέραμον, ἄλλ᾽ ἐχ χυτρίδων. 
ἐπιχωρίων νόμον τὸ λοιπὸν αὐτόϑι εἶναι πίνειν. 

ργείων μέν νυν καὶ «ἰγινητέων αἱ γυναῖχες ἐκ τόσου. 
xav ἔριν τὴν ϑηναίων περόνας ἔτι καὶ ἐς ἐμὲ ἐφόρεον. 
μέζονας ἢ πρὸ τοῦ, τῆς δὲ ἔχϑρης τῆς πρὸς «Αἰγινήτας. 
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ἐιϑηναίοισι γενομένης ἀρχὴ κατὰ εἴρηται ἐγένετο. τότε 
δὴ Θηβαίων ἐπιχαλεομένων, προϑύμως τῶν ττερὶ τὰ ἀγάλ- 
ματα γενομένων ἀναμιμνησχόμενοι ob “ἰγινῆται ἐβώϑεον 
τοῖσι Βοιωτοῖσι. Αἰγινῆταί τε δὴ ἐδηίευν τῆς “ττιχῆς 
τὰ παραϑαλάσσια, καὶ ιϑηναίοισι δομημένοισι ἐπ Ἅἰγι- 
γήτας στρατεύεσϑαι ἦλϑε μαντήιον £x “ελφῶν, ἐπισχόν- 
τας ἀπὸ τοῦ Αἰγινητέων ἀδικέου τριήκοντα ἔτεα, τῷ ἕνὶ 
xal τριηχοστῷ ic τέμενος ἀποδέξαντας ἄρχεσϑαι τοῦ 
σιρὸς ΑἸγινήτας πολέμου καί σφι χωρήσειν τὰ βούλονται" 
ἣν δὲ αὐτίχα ἐπιστρατεύωνται, πολλὰ μέν σφεας ἐν τῷ 
μεταξὺ τοῦ χρόνου πείσεσθαι πολλὰ δὲ χαὶ ποιήσειν, 
τέλος μέντοι χαταστρέψεσϑαι. ταῦτα ὡς ἀπενειχϑέντα 
ἤχουσαν οἱ ϑηναῖοι, τῷ uiv iex τέμενος ἀπέδεξαν 
τοῦτο τὸ νῦν ἐπὶ τῆς ἀγορῆς ἵδρυται, τριήχοντα δὲ ἔτεα 
οὐκ ἀνέσχοντο ἀκούσαντες ὅχως χρεὼν εἴη ἐπισχεῖν πε- 
πονϑότας πρὸς Αἰγινητέων ἀνάρσια. ἐς τιμωρίην δὲ 
σπεαρασχευαζομένοισι αὐτοῖσι ix “αχεδαιμονέων πρῆγμα 
ἐγειρόμενον ἐμπόδιον ἐγένετο. πυϑόμενοι γὰρ οἱ “1αχε- 
δαιμόνιοι τὰ £x τῶν λχμαιωνιδέων ἐς τὴν Πυϑίην μεμη- 
χανημένα καὶ τὰ ix τῆς Πυϑίης ἐπὶ σφέας τε xal τοὺς 
Πεισιστρατίδας συμφορὴν ἐποιεῦντο διττλόην, ὅτι τε ἄν- 
ὅρας ξείνους σφι ξόντας ἐξεληλάχεσαν £x τῆς ἐκείνων, 

χαὶ ὅτι ταῦτα ποιήσασι χάρις οὐδεμία ἐφαίνετο πρὸς 
᾿ἰϑηναίων. ἔτι τε πρὸς τούτοισι ἐνῆγόν σφεας οἱ χρη- 
σμοὶ λέγοντες πολλά τε «al ἀνάρσια ἔσεσϑαι αὐτοῖσι ἐξ 
᾿ϑηναίων, τῶν πρότερον μὲν ἦσαν ἀδαέες, τότε δὲ Κλεο- 
μένεος κομίσαντος ἐς Σπάρτην ἐξέμαϑον. ἐχτήσατο δὲ ὃ 

Κλεομένης ἐκ τῆς ᾿Ιϑηναίων ἀχροπόλιος τοὺς χρησμούς, 
τοὺς χεχτέατο μὲν πιρότερον οἱ Πεισιστρατίδαι, ἐξελαυ- 

γόμενοι δὲ ἔλιπον ἐν τῷ ἱρῷ" καταλειφϑέντας δὲ ὃ Κλεο- 
μένης ἀνέλαβε. τότε δὲ ὡς ἀνέλαβον οἱ “ακεδαιμόνιοι 
τοὺς χρησμοὺς καὶ τοὺς Ιϑηναίους ὥρεον αὐξομένους xal 
οὐδαμῶς ἑτοίμους ἐόντας τιείϑεσθαί σφι, νόῳ λαβόντες 

ὡς ἐλεύϑερον μὲν ἐὸν τὸ γένος τὸ “Ιττιχὸν ἰσόρροπον τῷ 
ἑωυτῶν γίνοιτο, κατεχόμενον δὲ ὑττὸ τυραννίδος ἀσϑενὲς 
X«L πειϑαρχέεσϑαι ἑτοῖμον" μαϑόντες δὲ τούτων ἕχαστα 
μετετέμττοντο ἹἹππτίην τὸν Πεισιστράτου ἀπὸ Σιγείου τοῦ 
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ἐν Ἑλλησπόντῳ [ig τὸ καταφεύγουσι oi Πεισιστρατί- 
δαί]. ἐπείτε δέ σφι Ἱππίης καλεόμενος ἦχε, μεταπεμ- 
᾿νάμενοι xol τῶν ἄλλων συμμάχων ἀγγέλους ἔλεγόν σφι 
Σπαρτιῆται τάδε. “᾿ἄνδρες σύμμαχοι, συγγινώσχομεν αὐὖ- 
τοῖσι ἡμῖν οὐ ποιήσασι ὀρϑῶς" ἐπαερϑέντες γὰρ χιβδή- 
λοισι μαντηίοισι ἄνδρας ξείνους ἐόντας ἡμῖν τὰ μάλιστα 
zai ἀναδεχομένους ὑποχειρίας τταρέξειν τὰς ϑήνας, τού- 
τους ix τῆς πατρίδος ἐξηλάσαμεν, «al ἔπειτεν ποιήσαντες 

ταῦτα δήμῳ ἀχαρίστῳ παρεδώχαμεν τὴν πόλιν, ὃς ἐπείτε 
δὲ ἡμέας ἐλευϑερωϑεὶς ἀνέχυψε, ἡμέας μὲν καὶ τὸν βα- 
σιλέα ἡμέων περιυβρίσας ἐξέβαλε, δόξαν δὲ φύσας αὐξά- 
γεται, ὥς γε ἐχμεμαϑήχασι μάλιστα μὲν οἱ περίοιχοι 

αὐτῶν Βοιωτοὶ xal Χαλκιδέες, τάχα δέ vig xoi ἄλλος 
ἐχμαϑήσεται ἁμαρτών. ἐπείτε δὲ ἐχεῖνα πτοιήσαντες ἡμάρ- 
τομεν, νῦν σπιειρησόμεϑά σφεας ἅμα ὑμῖν ἀπιχόμενοι τίσα- 
σϑαι" αὐτοῦ γὰρ τούτου εἵνεχεν τόνδε τε Ἱπττίην μετε-- 
πεμιψάμεϑα χαὶ ὑμέας ἀπὸ τῶν πολίων, ἵνα κοινῷ τε 
λόγῳ καὶ χοινῷ στόλῳ ἐσαγαγόντες αὐτὸν ἐς τὰς ϑήνας 
ἀποδῶμεν τὰ χαὶ ἀπειλόμεϑα. οἱ μὲν ταῦτα ἔλεγον, 
τῶν δὲ συμμάχων τὸ πλῆϑος οὐχ ἐνεδέχετο τοὺς λόγους. 
οἵ μέν νυν ἄλλοι ἡσυχίην ἦγον, Κορίνϑιος δὲ Σωσιχλέης 
ἔλεξε τάδε. “ἢ δὴ ὃ τε οὐρανὸς ἔσται ἔνερϑε τῆς γῆς 
χαὶ ἢ γῆ μετέωρος ὑπὲρ τοῦ οὐρανοῦ, x«l oi ἄνϑρωποι 
γομὸν ἐν ϑαλάσσῃ ἕξουσι xal οἱ ἰχϑύες τὸν πρότερον 
ἄνθρωποι, ὅτε γε ὑμεῖς, ὦ “αχεδαιμόνιοι, ἰσοχρατίας 
χαταλύοντες τυραννίδας ἐς τὰς πόλις χατάγειν παρα- 

σχευάζεσϑε, τοῦ οὔτε ἀδιχώτερον οὐδέν ἐστι xav. ἀνϑρώ- 
πους οὔτε μιαιφονώτερον. εἰ γὰρ δὴ τοῦτό γε δοχέει 
ὑμῖν εἶναι χρηστὸν ὥστε τυραγνεύεσϑαι τὰς πόλις, αὐτοὶ 
πρῶτοι τύραννον χαταστησάμενοι παρὰ σφίσι αὐτοῖσι 
οὕτω χαὶ τοῖσι ἄλλοισι δίζησϑε χατιστάναι" νῦν δὲ αὐτοὶ 
ἄπειροι ξόντες τυράννων, καὶ φυλάσσοντες δεινότατα τοῦτο 
ἐν τῇ Σπάρτῃ μὴ γενέσϑαι, παραχρᾶσϑε ἐς τοὺς ovu- 
μιάχους. εἰ δὲ αὐτοὶ ἔμπτειροι Fare χατάττερ ἡμεῖς, εἴχετε 
ἂν περὶ αὐτοῦ γνώμας ἀμείνονας συμβαλέσϑαι ἤπερ νῦν. 
Κορινϑίοισι γὰρ ἣν πόλιος κατάστασις τοιήδε. ἦν ὀλι- 
γαρχίη, xal οὗτοι Βαχχιάδαι καλεόμενοι ἔνεμον τὴν πόλιν, 

». 
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ἐδίδοσαν δὲ χαὶ ἤγοντο ἐξ ἀλλήλων. Ἡμφίονι δὲ ἐόντι 
τούτων τῶν ἀνδρῶν γίνεται ϑυγάτηρ χωλή" οὔνομα δέ ot 
ἦν “Πάβδα. ταύτην Βαχχιαδέων γὰρ οὐδεὶς ἤϑελε γῆμαι, 
ἴσχει Ἠετίων ὃ Ἐχεχράτεος, δήμου uiv ἐχ Πέτρης ἐών, 
ἀτὰρ τὰ ἀνέχαϑεν απίϑης τε xol Καινείδης. ix δέ ol 
ταύτης τῆς γυναικὸς οὐδ᾽ ἐξ ἄλλης παῖδες ἐγίνοντο. ἐστάλη 
ὧν ἐς Δελφοὺς περὶ γόνου. ἐσιόντα δὲ αὐτὸν ἰϑέως ἢ 

Πυϑίη προσαγορεύει τοισίδε τοῖσι ἔπεσι. 
Ἠετίων, οὔτις σε τίει πτολύτιτον ἐόντα. 

Ada χύει, τέξει δ᾽ ὀλοοίτροχον" iv δὲ πεσεῖται 
ἀνδράσι μουνάρχοισι, δικαιώσει δὲ Κόρινϑον. 

ταῦτα χρησϑέντα τῷ Πετίωνι ἐξαγγέλλεταί κως τοῖσι 
Βαχχιάδῃσι, τοῖσι τὸ μὲν πρότερον γενόμενον χρηστήριον 
ἐς Κόρινϑον ἦν ἄσημον, φέρον τε ἐς τὠυτὸ χαὶ τὸ τοῦ 
Ἠετίωνος χαὶ λέγον ὧδε. 

αἰετὸς ἐν πτέτρῃσι χύει, τέξει δὲ λέοντα 

χαρτερὸν ὠμηστήν" ττολλῶν δ᾽ ὑπὸ γούνατα λύσει. 
ταῦτά νυν εὖ φράζεσϑε, Κορίνϑιοι, ot περὶ καλήν 
Πειρήνην οἰχεῖτε καὶ ὀφρυόεντα Κόρινϑον. 

τοῦτο μὲν δὴ τοῖσι Βαχχιάδῃσι πρότερον γενόμενον ἦν 
ἀτέκμαρτον᾽ τότε δὲ τὸ Ἠετίωνι γενόμενον ὡς ἐπύϑοντο, 
αὐτίχα καὶ τὸ πρότερον συνῆχαν ἐὸν συνῳδὸν τῷ Πετίωνος. 
συνέντες δὲ xal τοῦτο εἶχον ἐν ἡσυχίῃ, ἐϑέλοντες τὸν μεέλ- 
λοντα Ἠετίωνι γενέσϑαι γόνον διαφϑεῖραι. ὡς δὲ ἔτεχε 
ἡ γυνὴ τάχιστα, ττέμπτουσι σφέων αὐτῶν δέχα ἐς τὸν δῆμον 
ἐν τῷ κατοίχητο Ἠετίων, ἀποχτενέοντας τὸ παιδίον. ἀπτι- 
χόμενοι δὲ οὗτοι ἐς τὴν Πέτρην χαὶ παρελϑόντες ἐς τὴν 
αὐλὴν τοῦ Ἠετίωνος αἴτεον τὸ “ταιδίον" ἡ δὲ “άβδα εἰδυῖά 
τε οὐδὲν τῶν εἵνεχεν ἐχεῖνοι ἀπιχοίατο, «ai δοχέουσά 

σφεας φιλοφροσύνης τοῦ πατρὸς εἵνεχεν αἰτέειν, φέρουσα 
ἐνεχείρισε αὐτῶν ἑνί. τοῖσι δὲ ἄρα ἐβεβούλευτο xav. ὁδὸν 
τὸν πρῶτον αὐτῶν λαβόντα τὸ παιδίον προσουϑδίσαι. 
ἐπείτε ὧν ἔδωχε φέρουσα ἡ “άβδα, τὸν λαβόντα τῶν 
ἀνδρῶν ϑείῃ τύχῃ προσεγέλασε τὸ :ταιδίον, καὶ τὸν φρα- 
σϑέντα τοῦτο οἶχτός τις ἴσχει ἀποχτεῖναι, χατοιχτείρας 

σὲ παραδιδοῖ τῷ δευτέρῳ, ὃ δὲ τῷ τρίτῳ. οὕτω δὲ διεξ- 
ἦλθε διὰ πάντων τῶν δέχα παραδιδόμενον, οὐδενὸς 

γ) 
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βουλομένου διεργάσασϑαι. ἀποδόντες Ov ὀπίσω τῇ τε- 
, M , e.) , Ὁ" ς - 3 - 

χούσῃ τὸ παιδίον zal ἐξελϑόντες ἔξω, ἕστεῶτες ἐπὶ τῶν 

ϑυρέων ἀλλήλων ἅπτοντο χαταιτιεύμενοι καὶ μάλιστα 
- , ^ δ΄ cr 2 , & 

τοῦ πρώτου λαβόντος, ὅτι οὐχ ἐποίησε xarà τὰ δεδο- 
γμένα, ἐς ὃ δή σφι χρόνου ἐγγινομένου ἔδοξε αὖτις παρελ- 

| ϑόντας πάντας τοῦ φόνου μετίσχειν. ἔδεε δὲ £x τοῦ 

Ἠετίωνος γόνου Κορίνϑῳ χαχὰ ἀναβλαστεῖν. ἢ “άβδα 
γὰρ πάντα ταῦτα ἤχουε ἑστεῶσα πρὸς αὐτῇσι τῇσι ϑύ- 
ρῃσι" δείσασα δὲ μή σφι μεταδόξῃ καὶ τὸ δεύτερον λαβόν- 
τες τὸ παιδίον ἀποχτείνωσι, φέρουσα χαταχρύπτει ἐς τὸ 
ἀφραστότατόν οἱ ἐφαίνετο εἶναι, ἐς χυψέλην, ἐτεισταμένη 
ὡς εἰ ὑποστρέψαντες ἐς ζήτησιν ἀπιχοίατο πάντα ἐρευ- 
γήσειν μέλλοιεν" τὰ δὴ καὶ ἐγένετο. ἐλϑοῦσι δὲ καὶ διζη- 
μέγνοισι αὐτοῖσι ὡς οὐχ ἐφαίνετο, ἐδόχεε ἀπαλλάσσεσϑαι 
χαὶ λέγειν πρὸς τοὺς ἀποπέμψαντας ὡς πάντα ποιήσειαν 

- ὴ P 2 , 

) τὰ ἐχεῖνοι ἐγετείλαντο. οἱ μὲν δὴ ἀπελθόντες ἔλεγον 
- 3 , M ' - ς - 2 zr , ᾿ € 

ταῦτα, Πετίωνι δὲ μετὰ ταῦτα 0 παῖς αὐξάνετο, καί ot 
, p ' , 2 * «ᾧ 7^ 

διαφυγόντι τοῦτον τὸν κίνδυνον ἀπὸ τῆς χκυψέλης ἐπωνυ- 
, , D , , 2 , N 

μίην Κύψελος οὔνομα ἐτέϑη. ἀνδρωϑέντι δὲ xal μαν- 
, I^ s τ 2 5: - , 2 

τευομένῳ Κυινέλῳ ἐγένετο ἀμφιδέξιον χρηστήριον ἕν 41ελ- 
φοῖσι, τῷ πίσυνος γενόμενος ἐπεχείρησέ τε χαὶ ἔσχε 

, E , c XN a » EE LA E 5 ; 
Κόρινϑον. ὃ δὲ χρησμὸς 006 vv. 

f^, Ὁ 2. * e 2 M ΄ P] , 

ὄλβιος ovrog ἀνὴρ ὃς ἐμὸν δόμον ἑσχαταβαίνει, 
, ^ 2 , ; PD η -À ; 

Κύψελος ἩἨετίδης, βασιλεὺς χλεινοῖο Κορίνϑου, 
' * AM PEN 2 - 

αὐτὸς xal τταῖδες, πταίδων γε μὲν οὐχέτι παῖδες. 
* 4 * , - 35 , ιν ΄ 

τὸ μὲν δὴ χρηστήριον τοῦτο ἣν, τυραννεύσας δὲ ὃ Κύψελος 
- , LES 2 , ^^ s ; 

τοιοῦτος δή τις ἀνὴρ ἐγένετο᾽ πολλοὺς μὲν Κορινϑίων 
/ ^^ ^ J ͵ 3 ΄ LUN , 

ἐδίωξε, πολλοὺς δὲ χρημιάτων ἀπεστέρησε, πολλῷ δέτι 
ἧς 2 Fe -- » ; ^ , 

πλείστους τῆς ψυχῆς. ἄρξαντος δὲ τούτου ἐπὶ τριήχοντα 

ἔτεα χαὶ διαπλέξαντος τὸν βίον εὖ, διάδοχός οἱ τῆς τυραν- 
, c » , Y , € , , γίδος ὃ παῖς Περίανδρος γίνεται. ὃ τοίνυν Περίανδρος 

3 23 ' 2 2 , - , , ΄ 

zar ἀρχὰς μὲν ἣν ἡπιώτερος τοῦ πατρός, ἐπείτε δὲ ὡμέ- 
ΨΦ.9 ^^ ^ - LÁ , ^ - 

λησε δί ἀγγέλων Θρασυβούλῳ τῷ Μιλήτου τυράννῳ, πολλῷ 
ἔτι ἐγένετο Κυψέλου μιαιφονώτερος. πέμινας γὰρ παρὰ 

2, ^ , 2 ΄ c , 

Θρασύβουλον κήρυχα ἐπυνϑάνετο ὅντινα ἂν τρόπον ἄσφα- 
47 , - , ^^ * 

λέστατον καταστησάμενος τῶν πρηγμάτων χάλλιστα τὴν 
)À 2 , ^o ^ ^ ' 5} , ^ 

πόλιν ἐπιτροϊτεύοι. Θρασύβουλος δὲ τὸν. ἐλϑόντα rage 
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τοῦ Περιάνδρου ἐξῆγε ἔξω τοῦ ἄστεος, ἐσβὰς δὲ ἐς ἄρουραν 
ἐσπαρμένην ἅμα τε διεξήιε τὸ λήιον ἐπειρωτέων τε καὶ 
ἀναττοδίζων τὸν χήρυχα χατὰ τὴν ἀπὸ Κορίνϑου ἄπιξιν, 
χαὶ ἐχόλουε αἰεὶ ὅχως τινὰ ἴδοι τῶν ἀσταχύων ὑὕὑπερέ- 
χοντα, κολούων δὲ ἔρριτιτε, ἐς ὃ τοῦ ληίου τὸ κάλλιστόν 

τὲ χαὶ βαϑύτατον διέφϑειρε τρόπῳ τοιούτῳ" διεξελϑὼν 
δὲ τὸ χωρίον καὶ ὑποϑέμενος ἔπος οὐδὲν ἀποπέμπει τὸν 
χήρυχα. νοστήσαντος δὲ τοῦ χήρυχος ἐς τὴν Κύρινϑον ἦν 
πρόϑυμος πυνϑάνεσθϑαι τὴν ὑποϑήχην ὃ Περίανδρος. 
ὁ δὲ οὐδέν οἱ ἔφη Θρασύβουλον ὑποϑέσϑαι, ϑωμαάζειν τὲ 
αὐτοῦ παρ᾽ οἷόν μιν ἄνδρα ἀποπέμιμνειε, ὡς πιαραπλῆγά 
τε χαὶ τῶν ἑωυτοῦ σινάμωρον, ἀπηγεόμενος τάπερ πρὸς 
Θρασυβούλου ὀπώπεε. Περίανδρος δὲ συνιεὶς τὸ ποιηϑὲν 
χαὶ νόῳ ἴσχων ὡς οἱ ὑπετίϑετο Θρασύβουλος τοὺς ὑπερ- 
όχους τῶν ἀστῶν φονεύειν, ἐνθαῦτα δὴ πᾶσαν χαχότητα 
ἐξέφαινε ἐς τοὺς πολιήτας. ὅσα γὰρ Κύψελος ἀπέλιπε 
χτείνων τε χαὶ διώχων, Περίανδρός σφεα ἀπετέλεσε, μιῇ 

δὲ ἡμέρη ἀπέδυσε πάσας τὰς Κορινϑίων γυναῖχας διὰ τὴν 
ἑωυτοῦ γυναῖχα Μέλισσαν. πέμιναντι γάρ οἱ ἐς Θεσπρω- 
τοὺς ἐπ᾽ χέροντα ποταμὸν ἀγγέλους ἐπὶ τὸ νεχυομαντήιον 
σταραχαταϑήχης πέρι ξεινιχῆς οὔτε σημανέειν ἔφη ἡ Mé- 
λισσα ἐπιφανεῖσα οὔτε χατερέειν iv τῷ κέεται χώρῳ ἢ 
σεαραχαταϑήχη" ῥιγοῦν τε γὰρ καὶ εἶναι γυμνή" τῶν γάρ 
οἱ συγχατέϑαψε εἱμάτων ὄφελος εἶναι οὐδὲν οὐ χαταχαυ- 
ϑέντων᾽ μαρτύριον δέ οἱ εἶναι ὡς ἀληϑέα ταῦτα λέγει, 
ὅτι ἐπὶ ψυχρὸν τὸν ἰπνὺὸν Περίανδρος τοὺς ἄρτους ἐπέ- 
βαλε. ταῦτα δὲ ὡς ὀπίσω ἀπηγγέλϑη τῷ Περιάνδρῳ, 
(πιστὸν γάρ οἱ ἢν τὸ συμβόλαιον, 0c νεχρῷ ἐούσῃ Μελίσσῃ 
ἐμίγη), ἰϑέως δὴ μετὰ τὴν ἀγγελίην κήρυγμα ἑποιήσατο 
ἐς τὸ Ἡραῖον ἐξιέναι τεάσας τὰς Κορινϑίων γυναῖχας. αἱ 
μὲν δὴ ὡς ἐς ὁρτὴν ἤισαν χύσμῳ τῷ καλλίστῳ χρεόμεναι, 
ὃ δ᾽ ὑποστήσας τοὺς δορυφόρους ἀπέδυσέ σφεας πάσας 

ὁμοίως, τάς v ἐλευϑέρας xoi τὰς ἀμφιπόλους, συμφο- 

ρήσας δὲ ἐς ὄρυγμα Μελίσσῃ ἐπευχόμενος χατέχαιε. ταῦτα 

δέ οἱ ποιήσαντι χαὶ τὸ δεύτερον πέμιψαντι ἔφρασε τὸ 
εἴδωλον τὸ Μελίσσης ἐς τὸν χατέϑηχε χῶρον τοῦ ξείνου 
τὴν παραχαταϑήχην. τοιοῦτο μέν ἔστι ὑμῖν 7) τυραννίς, 
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* , * , » c , 

ὦ “αχεδαιμόνιοι, xai τοιούτων ἔργων. ἡμέας δὲ τοὺς 
, L , - , 3 ce / 

Κορινϑίους τό ve αὐτίχα ϑῶμα μέγα εἶχε ὅτε ὑμέας εἴδο-- 
, € 7) - * t, 

μεν μεταπεμπομένους Ἱππίην, νῦν ve δὴ xal μεζόνως 
΄, , - 2 , , 

ϑωμάζομεν λέγοντας ταῦτα, ἐπιμαρτυρόμεϑά τε ἐπιχα- 
, m & € , ' , 

λεόμενοι ὑμῖν ϑεοὺς τοὺς Ελληνίους μὴ κατιστάναι τυραν- 
" ' , 2 3 , 2 ' , 

γίδας ἐς τὰς πόλις. οὐχ ὧν παύσεσϑε ἀλλὰ πειρήσεσϑε 

παρὰ τὸ δίκαιον κατάγοντες Ἱππίην; ἴστε ὑμῖν Κορινϑίους 
, 22 

γε οὐ συναινέοντας. 
Σωσιχλέης μὲν ἀπὸ Κορίνϑου πρεσβεύων ἔλεξε τάδε, 

Ἱππίης δὲ αὐτὸν ἀμείβετο τοὺς αὐτοὺς ἐπιχαλέσας ϑεοὺς 
, 5 ' , , , P] ; 

ἐχείνῳ, ἡ μὲν Κορινϑίους μάλιστα πάντων ἐπιποϑήσειν 
, , C , ΄ - 

Πεισιστρατίδας, ὅταν σφι ἥχωσι ἡμέραι al κύριαι ἀνιᾶ- 
ς 2 3,64 , ς , Χ , 2 , T 

σϑαιυπ ϑηναίων. Lung μὲν τουτοισι ἀμείψατο oia 

τοὺς χρησμοὺς ἀτρεχέστατα ἀνδρῶν ἐξεπιστάμενος" oí 
δὲ λοιποὶ τῶν συμμάχων τέως μιὲν εἶχον ἐν ἡσυχέῃ σφέας 

3 , 2 , δὲ τ' zÀ , » 3, » 2 , 

αὐτούς, ἐπείτε δὲ Σωσιχλέος ἤχουσαν εἴπαντος ἐλευϑέ- 
ρως, ἅπας τις αὐτῶν φωνὴν ῥήξας αἱρέετο τοῦ Κοριν- 

, ἊΣ , dus , , 2 , , ' 
ϑίου τὴν γνώμην, “αχεδαιμογίοισί τε ἐπεμαρτύροντὸ μὴ 

, μὴ , A , € , 

ποιέειν μηδὲν νεώτερον περὶ πόλιν Ελλάδα. 
A - , € , - 

Οὕτω μὲν ταῦτα ἐπαύϑη, Tuin δὲ ἐνθεῦτεν ἀπελαυ- 
γομένῳ ἐδίδου μὲν “μύντης ὃ Μαχεδὼν νϑεμοῦντα, ἐδέ- 
δοσαν δὲ Θεσσαλοὶ Ἰωλχόν. ὃ δὲ τούτων μὲν οὐδέτερα 
αἱρέετο, ἀνεχώρεε δὲ ὀπίσω ἐς Σίγειον, τὸ εἷλε Πεισί- 

στρατος αἰχμῇ παρὰ Μυτιληναίων, χρατήσας δὲ αὐτοῦ 
χατέστησε τύραννον εἶναι παῖδα τὸν ἑωυτοῦ νόϑον Ἡγη- 

, , 2 , , 3 Ni 

σίστρατον, γεγονότα ἐξ Πργείης γυναιχός, ὃς οὐκ ἀμαχητὶ 
εἶχε τὰ παρέλαβε παρὰ Πεισιστράτου" ἐπτολέμεον γὰρ ἔκ 
τε Πχιλληίου πόλιος δρμεόμενοι καὶ Σιγείου ἐπὶ χρόνον 
συχνὸν Μυτιληναῖοί τὲ xal ϑηναῖοι, oí μὲν ἀπαιτέοντες 
τὴν χώρην, ἰϑηναῖοι δὲ οὔτε συγγινωσχόμενοι ἀἄποδει-- 

, , 3268 - - - , 

χγύντες τε λόγῳ οὐδὲν μᾶλλον Αἰολεῦσι μετεὸν τῆς Ἰλιάδος 
, »^ 2 a , S - » cer € , 

χώρης ἢ ov xai σφίσι xai τοῖσι ἄλλοισι, ὅσοι Ἑλλήνων 
, , * c , , , 

συνεπρήξαντο Μενέλεῳ τὰς Ἑλένης ἁρπαγάς. πολεμεόν- 
, - 2» , - , 

των δέ σφεων τταντοῖα χαὶ ἄλλα ἐγένετο ἐν τῆσι μάχῃσι, 
ἐν δὲ δὴ καὶ λχαῖος ὃ ποιητὴς συμιβολῆς γενομέ i j καἴος ὃ ποιητὴς συμιβολῆς γενομένης καὶ 

΄ 2 , 3 x , ^ , 

γιχεόντων ϑηναίων αὐτὸς uiv φεύγων ἐχφεύγει, và δέ 
c , 3 - , , οἱ ὅπλα ἴσχουσι ϑηναῖοι, χαί σφεα ἀνεχρέμασαν πρὸς 
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v0 ϑήναιον τὸ ἐν Σιγείῳ. ταῦτα δὲ MÀxeiog iv μέλεϊ 
, 2 ὦ Ὁ , 2 , δὴ (9 

ποιήσας ἑπιτιϑεῖ ἐς Μυτιλήνην, ἐξαγγελλόμενος τὸ ἑωυ- 
τοῦ πτάϑος Μελανίππῳ ἀνδρὶ ἑταίρῳ. Μυτιληναίους δὲ 

Nus 3 , , , , 
xal ϑηναίους κατήλλαξε Περίανδρος ὁ Κυψέλου" τούτῳ 
γὰρ διαιτητῇ ἐττετράποντο᾽ κατήλλαξε δὲ ὧδε, νέμεσϑαι 
ἑχατέρους τὴν ἔχουσι. Σίγειον μέν νυν οὕτω ἐγένετο ὑπ 
3 , Ὡς , AZ) ’ 3 , 2 - L “Ιϑηναίοισι" "Inníng δὲ ἐπείτε ἀπίχετο ix τῆς “αχεδαί- 
uovog ἐς τὴν “σίην, πᾶν χρῆμα ἐχίνεε διαβάλλων τε τοὺς 

᾿Ιϑηναίους πρὸς τὸν “ρταφέρνεα, xci ποιέων ἅπαντα 
c ς9 - ᾽ ἘΣ cC - N L € / 

ὕχως αἱ ϑῆναι γενοίατο ὑπ᾽ ἑωυτῷ τε «al Ζαρείῳ. Ἱππίης 
τε δὴ ταῦτα ἔπρησσε, καὶ οἱ ϑηναῖοι πυϑόμεγοι ταῦτα 
πέμπουσι ἐς Σάρδις ἀγγέλους, οὐκ ἐῶντες τοὺς Πέρσας 

πείϑεσϑαι ϑηναίων τοῖσι φυγάσι. ὃ δὲ ρταφέρνης 
ἐχέλευέ σφεας, εἰ βουλοίατο σόοι εἶναι, καταδέχεσϑαι 

X ER € , 5 ' , ' , 
ὀπίσω ἹἹππτίην. οὐκ ὧν δὴ ἐνεδέκοντο τοὺς λόγους ἀττο- 

, 3 - : 2 2 , , , 

φερομένους ϑηναῖοι" οὐχ ἐνδεχομένοισι δέ σφι δέδοχτο 
ἐκ τοῦ φανεροῦ τοῖσι Πέρσῃσι πολεμίους εἶναι. 

Νομίζουσι δὲ ταῦτα xai διαβεβλημένοισι ἐς τοὺς Πέρ- € 

σας, ἐν τούτῳ δὴ τῷ καιρῷ ὃ Μιλήσιος A γόρης ὑπὸ ς, ἐν τούτῳ δὴ τῷ χαιρῷ ὃ Μιλήσιος “ρισταγόρης ὑπὸ 
, » ’ - , 

Κλεομένεος τοῦ Jfaxeóouuovíov ἐξελαϑεὶς £x τῆς Σπάρτης 
2 , 3 2j , B c ' c , - , 2^7 

ἀπίχετο ég ϑήνας" αὑτὴ γὰρ ἡ πόλις τῶν λοιπέων éQv- 
, , 2 »" ' 2 M ' - L3 οἷν 

γάστευε μέγιστον. ἔπελϑὼν δὲ ἐπὶ τὸν δῆμον ὃ “ριστα- 

γόρης ταὐτὰ ἔλεγε τὰ xai ἐν τῇ Σπάρτῃ περὶ τῶν ἀγαϑῶν 
zs L1. ? E τὸ - ἢ 

τῶν ἐν τῇ σίῃ «ci τοῦ σπτολέμου τοῦ Περσικοῦ, ὡς οὔτε 
, , vM , - 

ἀσπίδα οὔτε δόρυ νομίζουσι, εὐπετέες τὲ χειρωϑῆναι 

εἴησαν. ταῦτά τε δὴ ἔλεγε χαὶ πρὸς τοῖσι τάδε, ὡς οἱ 
Μιλήσιοι τῶν ϑηναίων εἰσὶ ἄττοιχοι, χαὶ οἰχός σφεας 
2 £P , , * 3 A e 3 c , εἴη ῥύεσϑαι δυναμένους μέγα" καὶ οὐδὲν ὁ τι οὐκ υὑττί- 
σχετο οἷα χάρτα δεόμενος, ἐς ὃ ἀνέτεεισέ σφεας. πολλοὺς 

4 5 * 2 , ^^ 2» c ) - 

γὰρ οἶχε εἶναι εὐπετέστερον διαβάλλειν ἢ ἕνα, εἰ Κλεο- 

μένεα μὲν τὸν “]αχεδαιμόνιον μοῦνον οὐχ οἷός τε ἐγένετο 
διαβάλλειν, τρεῖς δὲ μυριάδας ϑηναίων ἐποίησε τοῦτο. 
ϑηναῖοι μὲν δὴ ἀναπεισϑέντες ἐϊννηφίσαντο εἴχοσι νέας 

2 iA € MJ » R ' 3s /!Ó 2 , 

ἀποστεῖλαι βοηϑοὺς Ἴωσι, στρατηγὸν ἀποδέξαντες αὐτέων 

εἶναι Μελάνϑιον ἄνδρα τῶν ἀστῶν ἐόντα τὰ πάντα δόχι- 
T ' c , 2 ' - 3. 7 e , ᾿ 

μον" αὗται δὲ αἱ νέες ἀρχὴ χαχῶν ἐγένοντο βλλησί τε χαὶ 
βαρβάροισι. 
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, $! , 3 , * 

98 Ἀρισταγόρης δὲ προπλώσας xai ἀπιχόμενος ig τὴν 
- f ' ΄ 9. AMO ᾿" 2 ῃ 

Μίλητον, ἐξευρὼν βούλευμα cz οὗ Jot μὲν οὐδεμία 
» 2 ΧΡ, ( 320 35 E BLUT ΄ "n SA 2 , 
ἔιιελλε ὠφελίη ἔσεσϑαι, οὐδ᾽ ὧν οὐδὲ τούτου εἵνελεν ἑττοίξε 
3 , , - , , * 

ἀλλ ὕχως βασιλέα “Ιαρεῖον λυπήσειε, ἔπεμιψε ἐς τὴν Φρυ- 
V ^ * , M 3 ^ , 

γίην ἄνδρα ἐπὶ vovg Παίονας τοὺς ἀπὸ Στρυμόνος ποτα- 
- , , c ' , b] , 

noU αἰχμαλώτους γενομένους ὑπὸ Μεγαβάζου, oixéovrag 
^ - , - ΄ 3 - ΟῚ ; 

δὲ τῆς Φρυγίης χῶρόν τε καὶ χώμην ἐπ᾽ ἑωυτῶν, ὃς ἐπείτε 
2 , 2 ' , 2 , Cc » , 

ἀπίχετο ἐς vovg Παίονας ἔλεγε τάδε. “᾿ἀνδρες Παίονες, 
' , € 47 , , 

ἔπεμψέ ue “ρισταγόρης 0 Μιλήτου τύραννος σωτηρίην 

ὑμῖν ὑποθησόμενον, ἤνπερ βούλησϑε πείϑεσϑαι. νῦν 
^ , - 3 * € - , 

γὰρ Ἰωνίη πᾶσα ἀπέστηχε ἀπὸ βασιλέος, καὶ ὑμῖν παρέχει 
σώζεσϑαι ἐπὶ τὴν ὑμετέρην αὐτῶν" μέχρι μὲν ϑαλάσσης 

- 2 3 , - , , 32 - 

αὐτοῖσι ὑμῖν, τὸ δὲ ἀπὸ τούτου ἡμῖν ἤδη μελήσει." ταῦτα 
δὲ ἀχούσαντες οἱ Παίονες κάρτα τε ἀσπαστὸν ἐποιήσαντο, 

, p. ,ὔ * - JN , 

zai ἀναλαβόντες παῖδάς τε xoi γυναῖχας ἀπεδίδρησχον 
* ^^ NN, 2 - M 3 

ἐπὶ ϑάλασσαν" οἱ δέ τινες αὐτῶν xal κατέμειναν ἀρρω- 
EA - , N , 2 77 

δήσαντες αὐτοῦ. ἐπείτε δὲ oi Παίονες ἀπίχοντο ἐπὶ 
, - - ,, ^ , 

ϑάλασσαν, ἐνθεῦτεν ἐς Χίον διέβησαν. ἐόντων δὲ ἤδη ἐν 
Χίῳ, xarà πόδας ἐληλύϑεε Περσέων ἵππος πολλὴ διώ- 

E , ς ' 2 , , 2 , 
χουσα τοὺς Παίονας. ὡς δὲ οὐ κατέλαβον, ἐπηγγέλλοντο 
2 ' - - , cr » 2 , 2 / € ἐς τὴν Χίον τοῖσι Παίοσι ὅχως ἂν ὀπίσω ἀπέλϑοιεν. οἱ 
ΝΑ , M , , 324242 σ᾿ 

δὲ Παίονες τοὺς λόγους οὐχ ἐνεδέχοντο, ἀλλ &x Χίου μὲν 

Xioí σφεας ἐς “έσβον ἤγαγον, “έσβιοι δὲ ἐς Ζορίσκον 
, - ^ [^ te! 7 , 

ἐχόμισαν᾽ ἐνθεῦτεν δὲ πεζῇ κομιζόμενοι ἀπίχοντο ἐς 
Παιογίην. 

9 Αρισταγόρης δέ, ἐπειδὴ οἵ τε “Ιϑηναῖοι ἀπίχοντο 
2} ΄ cr J , , , , e 

εἴχοσι νηυσί, ἅμα ἀγόμενοι Ἐρετριέων πέντε τριήρεας, ot 
οὐ τὴν ϑηναίων χάριν ἐστρατεύοντο ἀλλὰ τὴν αὐτῶν 

, 2 Ὶ , » , c ' M , 

Μιλησίων, ὀφειλόμενά σφι ἀποδιδόντες (οἱ γὰρ δὴ Μιλή- 
, m 2 - ' E , ΄ 

σιοι πρότερον τοῖσι ρετριεῦσι τὸν πρὸς Χαλκιδέας ττό- 
^ , ce & - - , 

Àeuov συνδιήνειχαν, ὕὅτετερ χαὶ Χαλχιδεῦσι ἀντία "Ege- 
τριέων καὶ Μιλησίων Σάμιοι ἐβώϑεον), οὗτοι ov ἐπείτε 

σφι ἀπίχοντο xol οἱ ἄλλοι σύμμαχοι τταρῆσαν, ἐποιέετο 
, εν 4 , M * 

στρατηίην ὃ Aguovayoono ἐς Σάρδις. αὐτὸς uiv δὴ ovx 
ἑ ; χλλ᾽ ἔμενε ἐν Μιλή ὺς δὲ ἄλλου ἐστρατεύετο ἀλλ ἔμενε ἐν Μηιλήτῳ, στρατηγοὺς δὲ ἄλλους 

, t , cf x - ^ 

ἀ:τέδεξε Μιλησίων εἶναι, τὸν ἑωυτοῦ τε ἀδελφεὸν Xago- 
100 χεῖγον zal τῶν ἄλλων ἀστῶν Ἑρμόφαντον. ἀπιχόμενοι δὲ 
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40 στόλῳ τούτῳ Ἴωνες ἐς Ἔφεσον τιλοῖα μὲν κατέλιπον 
ΞῚ Ἵ € -« 2 , 2 ΟΝ TY? ^ "πὰ 

ἐν Κορησσῷ τῆς Ἐφεσίης, αὐτοὶ δὲ ἀνέβαινον χειρὶ πολλῇ, 
ποιεύμενοι Ἐφεσίους ἡγεμόνας. πορευόμενοι δὲ παρὰ 

' M. - , D * 

ποταμὸν Καὔστριον, ἐνθεῦτεν ἐπείτε ὑπερβάντες τὸν 
- 27 , 2 , 2 

“Τιῶλον ἀτιίχοντο, αἱρέουσι Σάρδις οὐδενός σφι ἀντιω- 
, - zN H 5; . 

ϑέντος, αἱρέουσι δὲ χωρὶς τῆς ἀχροπόλιος τάλλα πάντα 
᾿ , , QN 3 , , , 

τὴν δὲ ἀχρόπολιν ἐρρύετο αὑτὸς “ρταφέρνης ἔχων δύναμιν 
ἀνδρῶν οὐχ ὀλίγην. τὸ δὲ μὴ λεηλατῆσαι ἑλόντας σφέας 
τὴν πόλιν ἔσχε τόδε. ἦσαν ἐν τῆσι Σάρδισι οἰχίαι αἱ μὲν 

» ΄ c? γι " , c 

πλεῦνες χαλάμιναι, ὅσαι δ᾽ αὐτέων xai πλίνϑιναι ἦσαν, 

χαλάμου εἶχον τὰς ὁροφάς. τούτων δὴ μίαν τῶν τις στρα- 
΄ Jue , , ' ' 

τιωτέων ὡς ἐνέπρησε, αὐτίχα ἀπ οἰχέης ἐς οἰχίην ἰὸν τὸ 
- , , - , - 

πῦρ ἐπενέμετο τὸ ἄστυ πᾶν. χαιομένου δὲ τοῦ ἄστεος 
€ , SET d / , JD αὖ 2 - f^ γ 

oí “υδοί τε xal ὅσοι Περσέων ἐνῆσαν ἐν τῇ πόλι, ἀπο- 
, [4 , , - 

λαμφϑέντες πάντοϑεν ὥστε τὰ ztegiéayova veuouévov τοῦ 
ztvQóg, καὶ οὐχ ἔχοντες ἐξήλυσιν ix τοῦ ἄστεος, συνέρρεον 

^ ^ ^ ^N , ζ΄ 

ἐς τε τὴν ἀγορὴν zal ἐπὶ τὸν Παχτωλὸν ποταμόν, 0g σφι 
nic: ΣΕ TOME n ΤΕΥ EPETHICEET ψῆγμα χρυσοῦ χαταφορέων £x τοῦ Τιιώλου διὰ μέσης τῆς 

3 - ^ , 3 M [4 ' 3 M - 

ἀγορῆς ῥέει χαὶ ἔπειτεν ἐς τὸν Eguov ποταμὸν ἐχδιδοῖ, 
ς CONT, ^ cj P] ' - ' M ^ ^ b] 

ὃ δὲ ἐς ϑάλασσαν᾽ ἐπὶ τοῦτον δὴ τὸν Παχτωλὸν xal ἐς 
^ P x 2 ;2 [4] ^ : ^ € , 

τὴν ἀγορὴν ἀϑροιζόμενοι ot τε “υδοὶ χαὶ οἱ Πέρσαι 
Ft 2 , , ^ * 

ἠναγχάζοντο ἀμύνεσθαι. οἱ δὲ Ἴωνες ὁρέοντες τοὺς uiv 

τῶν ττολεμίων ἀμυνομένους τοὺς δὲ σὺν πλήϑεϊ πολλῷ 

προσφερομένους, ἐξανεχώρησαν δείσαντες πρὸς τὸ οὐρος 
τὸν Τιιῶλον χαλεόμενον, ἐνθεῦτεν δὲ ὑπὸ νύχτα ἀπαλ- 

λάσσοντο ἐπὶ τὰς νέας. 
Καὶ Σάρδιες μὲν ἐνεπρήσθησαν, ἐν δὲ αὐτῇσι «al ἱρὸν 

3 , €. - - ,, b , , € 

ἐπιχωρίης ϑεοῦ Κυβήβης, vo σχηπτόμενοι Πέρσαι ὕστερον 

ἀντενεττίμπρασαν τὰ ἐν Ἕλλησι ἱρά. τότε δὲ οἱ Πέρσαι 
€ - ' , , 

οἱ ἐντὸς MÀvoc ττοταμοῦ νομοὺς ἔχοντες, τεροπυνϑανόμενοι 
ταῦτα, συνηλίζοντο χαὶ ἐβώϑεον τοῖσι «Τυδοῖσι. χαί χως 

ἐν μὲν Σάρδισι οὐχέτι ἐόντας τοὺς Ἴωνας εὑρίσχουσι, 
ἑπόμενοι δὲ κατὰ στίβον αἱρέουσι αὐτοὺς ἐν Ἐφέσῳ. xai 
2 , ' c» UT ᾿ 41374 ὅς L 
ἀντετάχϑησαν u£v οἱ Iovec, συμβαλόντες δὲ πολλὸν ἑσσώ- 

ϑησαν. ci πολλοὺς αὐτῶν oi Πέρσαι φονεύουσι ἄλλους 
᾽ ’ Y , ÁN ΄ὔ τε οὐνομαστούς, ἐν δὲ δὴ xoi Εὐαλχίδεα στρατηγέοντα 

, - , 

Ἐρετριέων, στεφανηφόρους τε ἀγῶνας ἀναραιρηχότα 
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xai ὑπὸ Σιμωνίδεω τοῦ Κηίου πολλὰ αἰνεϑέντα. οἵ 
δὲ αὐτῶν ἀπέφυγον τὴν μάχην, ἐσχεδάσϑησαν ἀνὰ τὰς 
πόλις. 

Τότε μὲν δὴ οὕτω ἠγωνίσαντο" μετὰ δὲ ΄ϑηναῖοι μὲν 
τὸ παράπαν ἀπολιπόντες τοὺς Ἴωνας ἐπιχαλεομένου σφέας 
πολλὰ δὲ ἀγγέλων Ἡρισταγόρεω οὐχ ἔφασαν τιμωρήσειν 
σφίσι. Ἴωνες δὲ τῆς ϑηναίων συμμαχίης στερηϑέντες, 
οὕτω γάρ σφι ὑπῆρχε πεποιημένα ἐς “αρεῖον, οὐδὲν δὴ 
ἕσσον τὸν πρὸς βασιλέα πόλεμον ἐσχευάζοντο. πλώσαντες 
δὲ ἐς τὸν Ἑλλήσποντον Βυζάντιόν τε χαὶ τὰς ἄλλας πόλις 
ἁπάσας τὰς ταύτῃ ὑπ᾽ ἑωυτοῖσι ἐποιήσαντο, ἐχπλώσαντές 
τε ἔξω τὸν Ἑλλήσποντον Καρίης τὴν ττολλὴν προσεχτή- 
σαντο σφίσι σύμμαχον εἶναι" καὶ γὰρ τὴν Καῦνον πρό- 
τερον οὐ βουλομένην συμμαχέειν, ὡς ἐνέπρησαν τὰς Σάρδις, 
τότε σφι χαὶ αὕτη προσεγένετο. Κύπριοι δὲ ἐθελονταί 
σφι πάντες προσεγένοντο πλὴν μαϑουσίων" ἀπέστησαν 
γὰρ χαὶ οὗτοι ὧδε ἀπὸ Μήδων. ἣν Ὀνήσιλος Γόργου μὲν 
τοῦ Σαλαμινίων βασιλέος ἀδελφεὸς νεώτερος, Χέρσιος δὲ 
τοῦ Σιρώμου τοῦ Εὐέλθοντος παῖς. οὗτος ὡνὴρ πολ- 

λάχις μὲν xal πρότερον τὸν Γόργον πιαρηγορέξετο ἀπίστα- 
σϑαι ἀττὸ βασιλέος" τότε δ᾽, ὡς xal τοὺς Ἴωνας ἐπύϑετο 

ἀπεστάναι, πάγχυ ἐπιχείμενος ἐνῆγε. ὡς δὲ ovx ἔπειϑε 
τὸν I'ógyov, ἐνθαῦτά μιν φυλάξας ἐξελϑόντα τὸ ἄστυ τὸ 

Σαλαμινίων ὃ Ὀνήσιλος ἅμα τοῖσι ἑωυτοῦ στασιώτῃσε 
ἀπεχλήισε τῶν πυλέων. Τόργος μὲν δὴ στερηϑεὶς τῆς 
πόλιος ἔφευγε ἐς Μήδους, Ὀνήσιλος δὲ ἦρχε Σαλαμῖνος 
χαὶ ἀνέπειϑε πάντας Κυπρίους συναπίστασϑαι. τοὺς μὲν 
δὴ ἄλλους ἀνέπεισε, MueSovoíovg δὲ οὐ βουλομένους ot 
σπείϑεσϑαι ἐπολιόρχεε προσχατήμιεγος. 

Ὀνήσιλος μέν νυν ἐπολιόρχεε ᾿μαϑοῦντα᾽ βασιλέϊ δὲ 
“Ιαρείῳ ὡς ἐξηγγέλϑη Σάρδις ἁλούσας ἐμιττεσερῆσϑαι ὑπό 
τε ᾿Ιϑηναίων καὶ Ἰώνων, τὸν δὲ ἡγεμόνα γενέσϑαι τῆς 
συλλογῆς, ὥστε ταῦτα συνυφανϑῆναι, τὸν Μιλήσιον Agt- 
σταγόρην, πρῶτα μὲν λέγεται αὐτόν, ὡς ἐπύϑετο ταῦτα, 
Ἰώνων οὐδένα λόγον ποιησάμενον, εὖ εἰδότα ὡς οὗτοί γε 
οὐ καταπροΐξονται ἀποστάντες, εἴρεσϑαι οἵτινες εἶεν οἵ 
ἰϑηναῖοι, μετὰ δὲ πυϑόμενον αἰτῆσαι τὸ τόξον, λαβόντα 
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, P ' , S - ΄ δὲ xal ἐπιϑέντα ὀϊστὸν ἄνω ἐς τὸν οὐρανὸν ἀπτεῖναι, xot 

2 ' 2; , 2 wr τα 3 C2 ΤᾺ , 
μιν ἐς τὸν ἠέρα βάλλοντα εἰπεῖν €) Ζεῦ, ἐχγενέσϑαι μοι 
2 , , 22 »! δ - ^r CIN 
ιϑηναίους τίσασϑαι," εἴπαντα δὲ ταῦτα προστάξαι ét 

- , , , b - , 

τῶν ϑεραπόντων δείπνου προχειμένου αὐτῷ ἐς τρὶς éxa- 
- € , ; - , στοτε &i;tély “δέσποτα, μέμνεο τῶν ϑηναίων. προσ- 

τάξας δὲ ταῦτα εἶπε, καλέσας ἐς ὄψιν Ἱστιαῖον τὸν 
Mi λ , ' € 4 - δι 7, n , nà 22 , ; 

ἱλήσιον, τὸν Ó Zfageiog χατεῖχε χρόνον ἤδη πολλόν, 
““πυνϑάνομαι, Ἱστιαῖε, ἐπίτροπον τὸν σόν, τῷ σὺ Μίλητον 
ἐπέτρεψας, νεώτερα ἐς ἐμὲ πεποιηχέναι πρήγματα" ἄν- 
δρας γάρ μοι ἐκ τῆς ἑτέρης ἠπείρου ἐπαγαγών, καὶ Ἴωνας 

2 - ' , M , - , , 

σὺν αὐτοῖσι τοὺς δώσοντας ἐιιοὶ δίχην τῶν ἐποίησαν, τού- 
2 , c / , 

vovg ἀναγνώσας ἅμα ἐχείνοισι ἕπεσϑαι Σαρδίων μὲ ἀπε- 
στέρηχε. νῦν ὧν χῶς τοι φαίνεται ταῦτα ἔχειν χαλῶς; 

[i - , - - , - , , 

| xOg δ᾽ ἄνευ τῶν σῶν βουλευμάτων τοιοῦτό τι ἐπρήχϑη; 
€ ^ € , ' , , 5 M 

ὅρα μὴ ἐξ ὑστέρης σεωυτὸν iv αἰτίῃ ἔχῃς. εἶπε πρὸς 
- co. - «c - A - 3 "f 3 j) M 

ταῦτα ὃ Ἱστιαῖος “βασιλεῦ, xoiov ἐφϑέγξαο ἔπος, ἐμὲ 
βουλεῦσαι πρῆγμα £x τοῦ σοί τι ἢ μέγα ἢ σμιχρὸν ἔμελλε 
λυπτηρὸν ἀνασχήσειν; τί δ᾽ ἂν ἐπιδιζήμενος ποιέοιμι ταῦτα, 

- , - , , € ὔ , 

τεῦ δὲ ἐνδεὴς ἐών; τῷ πάρα uiv πάντα ὅσαπερ σοί, πάν- 
των δὲ πρὸς σέο βουλευμάτων ἐπαχούειν ἀξιεῦμαι. ἀλλ᾽ 
εἴστερ τι τοιοῦτο οἷον σὺ εἴρηχας πρήσσει ὃ ἐμὸς ἐπίτρο- 
σος, ἴσϑε αὐτὸν ἐπ’ ἑωυτοῦ βαλλόμενον ττεττρηχέναι. ἀρχὴν 

, 3 v* , ' , , ^ 

δὲ ἔγωγε οὐδὲ ἐνδέκομαι τὸν λόγον, ὅχως τι Μιλήσιοι xal 
ὃ ἐμὸς ἐπίτροττος νεώτερον πρήσσουσι ττερὶ πτιρήγματα τὰ 
σά. εἰ δ᾽ ἄρα τι τοιοῦτο ztOLEDOL χαὶ σὺ τὸ ἐὸν ἀχήχοας, 
ὦ βασιλεῦ, μάϑε οἷον πρῆγμα ἐργάσαο ἐμὲ ἀπὸ ϑαλά » Ἶ πρῆγμα ἐργάσαο ἐμὲ ἀπ ᾿ἀσ- 
σης ἀνάσπαστον ποιήσας. Ἴωνες γὰρ οἴχασι ἐμεῦ ἐξ 
2 ^ - - - , 5 

ὀφϑαλμῶν σφι γενομένου ztoujaat τῶν πάλαι ἵμερον εἶχον" 
, 3 , , , , , - ἐμέο δ᾽ ἂν ἐόντος ἐν ᾿Ιωνίῃ οὐδεμία ττόλις ὑπεχίνησε. νῦν 

5 € , - ᾿ 7) ἔς: , 

ὧν ὡς τάχος με ἄπες πτορευϑῆναι ἐς Ἰωνίην, ἵνα τοι ἐχεῖνά 
τε πάντα χαταρτίσω ἐς τὠυτό, «al τὸν Μιλήτου ἐττίτροπτον 

τοῦτον τὸν ταῦτα μηχανησάμενον ἐγχειρίϑετον παραδῶ. 
- ^ M , ^ ^ , ^ , 

ταῦτα δὲ χατὰ νόον τὸν σὸν ποιήσας, ϑεοὺς ἐπόμνυμι 

τοὺς βασιληίους μὴ μὲν πρότερον ἐχδύσεσϑαι τὸν ἔχων 
χιϑῶνα χαταβήσομαι ἐς ̓ Ιωνίην, περὶν ἄν τοι Σαρδὼ νῆσον 
τὴν μεγίστην δασμοφόρον ποιήσω." Ἱστιαῖος μὲν λέγων 
ταῦτα διέβαλλε, Ζαρεῖος δὲ ἐπείϑετο καί μιν ἀπίει, 
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ἐντειλάμενος, ἐπεὰν τὰ ὑπέσχετό oí ἐπιτελέα ποιήσῃ; 

παραγίνεσϑαί οἱ ὀπίσω ἐς τὰ Σοῦσα. 

Ἐν ᾧ δὲ ἡ ἀγγελέη τε περὶ τῶν “Σαρδίων παρὰ βασιλέα 

ἀνήιε χαὶ “αρεῖος τὰ περὶ τὸ τόξον ποιήσας “στιαίῳ ἐς 
λόγους ἦλϑε χαὶ Ἱστιαῖος μεμετιμένος ὑπὸ 4αρείου ἐχο- 

μίζετο ἐπὶ ϑάλασσαν, ἐν τούτῳ παντὶ τῷ χρόνῳ ἐγίνετο 
τάδε. πολιορχέοντι τῷ Σαλαμινίῳ Ὀνησίλῳ Ιμαϑουσίους 
ἐξαγγέλλεται γηυσὶ στρατιὴν πολλὴν ἄγοντα Περσιχὴν 
ἀιρτύβιον ἄνδρα Πέρσην προσδόχιμιον ἐς τὴν Κύπρον εἶναι. 
πυϑόμενος δὲ ταῦτα ὃ Ὀνήσιλος χήρυχας δεξηευπ ἐς τὴν 

Ἰωνίην ἐπιχαλεόμενός σφεας. Ἴωνες δὲ οὐκ ἐς μαχρὴν 
βουλευσάμενοι ἦχον πολλῷ στόλῳ. Ἴωνές τε δὴ παρῆσαν 
ἐς τὴν Κύπρον, «ci οἱ Πέρσαι νηυσὶ διαβάντες ἔκ τῆς 
Κιλιχίης ἤισαν ἐπὶ τὴν Σαλαμῖνα πεζῇ" τῇσι δὲ νηυσὶ oi 
Φοίνιχες περιέπλωον τὴν ἄχρην αἵ καλέονται Κληῖδες τῆς 

Κύπρου. τούτου Ó& τοιούτου γινομένου ἔλεξαν οἱ τύραννοι 
τῆς Κύπρου συγχαλέσαντες τῶν Ἰώνων τοὺς στρατηγοὺς 
“ἄνδρες Ἴωνες, αἵρεσιν ὑμῖν δίδομεν ἡμεῖς οἱ Κύπριοι 
ὑχοτέροισι βούλεσϑε προσφέρεσϑαι, ἢ Πέρσῃσι ἢ Φοίνιξι. 

εἰ μὲν γὰρ πεζῇ βούλεσϑε ταχϑέντες Περσέων diosa 
σϑαι, ὥρη ἂν εἴη ὑμῖν ἐχβάντας &x τῶν νεῶν τάσσεσϑαι 
πεζῇ, ἡμέας δὲ ἐς τὰς νέας ἐσβαίνειν τὰς ὑμετέρας Φοίνιξι 

ἀνταγωγιευμένους᾽" εἰ δὲ Φοινίχων μᾶλλον βούλεσϑε δια- 

πειρᾶσϑαι, ποιέειν χρεών ἐστι ὑμέας, ὁχότερα ἂν δὴ τού- 

των ἕλησϑε, ὕχως τὸ κατ᾽ ὑμέας ἔσται ἢ τε Ἰωνίη xal ἡ 
Κύπρος ἐλευϑέρη." εἶπαν Ἴωνες πρὸς ταῦτα “ἡμέας ἀπέ- 

zeuMe τὸ χοινὸν τῶν Ιώνων φυλάξοντας τὴν ϑάλασσαν, 

ἀλλ οὐχ ἵνα Κυπρίοισι τὰς νέας παραδόντες αὐτοὶ Πέρ- 
σησι πεζῇ προσφερώμεϑα. ἡμεῖς μέν νυν ἐπ᾽ οὗ ἐτά- 
χϑημιεν, ταύτῃ πειρησόμεϑα εἶναι χρηστοί" ὑμέας δὲ χρεών 
ἐστι ἀναμνησϑέντας οἷα ἐπιάσχετε δουλεύοντες πρὸς τῶν 
Μήδων, γίνεσθαι ἄνδρας ἀγαϑούς. Ἴωνες μὲν τούτοισι 
ἀμείψαντο" μετὰ δὲ ἡχόντων ἐς τὸ πεδίον τὸ Σαλαμινίων 
τῶν Περσέων, διέτασσον οἱ βασιλέες τῶν Κυπρίων, τοὺς 
μὲν ἄλλους Κυπρίους χατὰ τοὺς ἄλλους στρατιώτας ἀντι- 

τάσσοντες, Σαλαμινίων δὲ χαὶ Σολίων ἀπολέξαντες τὸ 
ἄριστον ἀντέτασσον Πέρσησι. ᾿ρτυβίῳ δὲ τῷ στρατηγῷ 
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τῶν Περσέων ἐθελοντὴς ἀντετάσσετο Ὀνήσιλος. ἤλαυνε 
δὲ (aov ὃ “ίρτύβιος δεδιδαγμένον πρὸς ὁπλίτην ἵστα- 

᾿σϑαι ὀρϑόν. πυϑόμενος ὧν ταῦτα ὃ Ὀνήσιλος, ἣν γάρ 
| ol ὑπασπιστὴς γένος μὲν Κὰρ τὰ δὲ πολέμια κάρτα δόχι- 
μος xal ἄλλως λήματος πλέος, εἶπε πρὸς τοῦτον “πυν- 

ϑάνομαι τὸν Πρτυβίου ttov ἱστάμενον ὀρϑὸν zal ποσὶ 
| xal στόματι χατεργάζεσϑαι πρὸς τὸν ἂν προσενειχϑῇ. 
σὺ ὧν βουλευσάμενος αὐτίχα εἰττὲ ὁχότερον βούλεαι φυ- 
λάξας πλῆξαι, εἴτε τὸν ἵχεττον εἴτε αὐτὸν ρτύβιον." εἶπε 
πρὸς ταῦτα ὃ ὀπέων αὐτοῦ c βασιλεῦ, ἑτοῖμος μὲν ἐγώ 
εἰμι στοιέειν χαὶ ἀμφότερα χαὶ τὸ ἕτερον αὐτῶν, xol τιάν- 
τως τὸ ἂν ἐπιτάσσῃς σύ" ὡς μέντοι ἔμοιγε δοχέει εἶναι 
τοῖσι σοῖσι πρήγμασι προσφερέστερον, φράσω. βασιλέα 
μὲν xal στρατηγὸν χρεὼν εἶναί φημι βασιλέϊ τε «ol στρα- 
᾿τηγῷ προσφέρεσϑαι. 1v τε γὰρ κατέλῃς ἄνδρα στρατηγόν, 

| μέγα τοι γίνεται, καὶ δεύτερα, ἢν σὲ ἐχεῖνος, τὸ μὴ γένοιτο, 
bm ἀξιόχρεω χαὶ ἀποϑανεῖν ἡμίσεα συμφορή" ἡμέας δὲ 
τοὺς ὑπηρέτας ἑτέροισί τε ὑπηρέτῃσι προσφέρεσϑαι xai 
πρὸς ἵππον, τοῦ σὺ τὰς μηχανὰς μηδὲν φοβηϑῆς" ἐγὼ 
γάρ τοι ὑποδέχομαι μή μιν ἀνδρὸς ἔτι γε μηδενὸς στή- 

| Gea dat ἐναντίον." ταῦτα εἶπε, καὶ μεταυτίχα συνέμισγε 
τὰ στρατόπεδα πεζῇ «al νηυσί. νηυσὶ μέν νυν Ἴωνες ἄχροι 
γενόμενοι ταύτην τὴν ἡμέρην ὑπερεβάλοντο τοὺς Φοίνιχας, 
xal τούτων Σάμιοι ἠρίστευσαν᾽ πεζῇ δέ, ὡς συνῆλϑον τὰ 
στρατόπεδα, συμπεσόντα ἐμάχοντο, χατὰ δὲ τοὺς στρατη- 
γοὺς ἀμφοτέρους τάδε ἐγίνετο. ὡς τιροσεφέρετο πρὸς 
τὸν Ὀνήσιλον ὃ Ἰρτύβιος ἐπὶ τοῦ ἵπττου χατήμενος, ὃ 
Ὀνήσιλος χατὰ συνεϑήχατο τῷ ὑπασπιστῇ παίει προσ- 
φερόμενον αὐτὸν τὸν “ρτύβιον᾽" ἐπιβαλόντος δὲ τοῦ tzvzvov 
τοὺς πόδας ἐπὶ τὴν Ὀνησίλου ἀσπίδα, ἐνθαῦτα ὃ Κὰρ 
δρεπάνῳ πλήξας ἀπαράσσει τοῦ ἵππου τοὺς πόδας. ᾿ρτύ- 
βιος μὲν δὴ ὃ στρατηγὸς τῶν Περσέων ὁμοῦ τῷ ἵππῳ 
γείχττει αὐτοῦ ταύτῃ" μαχομένων δὲ zal τῶν ἄλλων Στη- 

σήνωρ τύραννος ἐὼν Κουρίου προδιδοῖ ἔχων δύναμιν 
ἀνδρῶν περὶ ἑωυτὸν οὐ σμιχρήν" οἱ δὲ Κουριέες οὗτοι 
λέγονται εἶναι “ργείων ἄποιχοι. προδόντων δὲ τῶν Kov- 
ριέων αὐτίχα χαὶ τὰ Σαλαμινίων σπτολεμιστήρια ἅρματα 
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τὐντὸ τοῖσι Κουριεῦσι ἐποίευν. γινομένων δὲ τούτων χατυ- 
πέρτεροι ἦσαν oi Πέρσαι τῶν Κυπρίων. τετραμμένου δὲ 

Σ e , 2} » N N ' 423 , 

τοῦ στρατοπέδου ἄλλοι τε ἔπεσον πολλοὶ xal δὴ καὶ Orij- 
, -! [4 , 3 

σιλός τε ὃ Χέρσιος, ὅσπερ τὴν Κυπρίων ἀπόστασιν ἔπρηξε, 
, Á , € , 

zal ὃ Σολίων βασιλεὺς AouoTÓxvztQoc ὃ Φιλοχύπρου, Φιλο- 
, ' , ' τι € 23 - 2 , 2 

χύπρου δὲ τούτου τὸν Σόλων ὁ ϑηναῖος ἀπιχόμενος ἃς 
, , , , 2) , 

Κύπρον ἐν ἔπεσι αἴνεσε τυράννων μάλιστα. Ονησίλου μέν 
, c , , 3 , 

vvv “Ππιαϑούσιοι, ὅτι σφέας ἐπολιόρχησε, ἀποταμόντες 
κ᾿ εν ΄ - ΄ 3 , 

τὴν χεφαλὴν ἐκόμισαν ἐς μαϑοῦντα xot μὲν ἀνεχρέμασαν 
ὑπὲρ τῶν πυλέων" χρεμαμένης δὲ τῆς χεφαλῆς xai ἐούσης 
» ^^ ^ 2 ^ " , 23 δι A 3 3 * , 

ἤ δὴ χοίλης, ἐσμὸς μελισσέων ἐσδὺς ἐς αὐτὴν χηρίων μιν 
, ^ , * , , Ὁ. , Ν 

ἐνέχιλησε. τούτου δὲ γενομένου τοιούτου, ἐχρέοντο γὰρ 
^ - , M 

περὶ αὐτῆς οἱ MucdovoLoL, ἐμαντεύϑη σφι τὴν μὲν xega- 
^ rA , ? , , c [4 το 2) ^ 

λὴν χατελόντας ϑάψαι, Ὀνησίλῳ δὲ ϑύειν ὡς noci &va 
^ , , - - b , 

πᾶν ἔτος, χαί σφι ποιεῦσι ταῦτα ἄμεινον συνοίσεσϑαι. 
^. , , , - * , - 

MuagoíoiL μέν νυν ἐποίευν ταῦτα xol τὸ μέχρι ἐμεῦ" 
2 X € Ὁ , , 3 , » ^ 

Ἴωνες δὲ oí ἐν Κύπρῳ ναυμαχήσαντες ἐπείτε ἔμαϑον τὰ 
πρήγματα τὰ Ὀνησίλου διεφρϑαρμένα xal τὰς πόλις τῶν 
Κυπρίων πολιορχεομένας τὰς ἄλλας πλὴν Σαλαμῖνος, ταύ-- 

1 , - /v. ' ΄, 

τὴν δὲ Γόργῳ τῷ προτέρῳ βασιλέϊ τοὺς Σαλαμινίους παρα- 
, , , - 2 3 M 

δόντας, αὐτίχα μαϑόντες οἱ [oveg ταῦτα ἁπέπλωον ἐς τὴν 
3 , bd ΝΑ 2 / , 2 , , 21 ' 

Ἰωνίην. τῶν δὲ ἐν Κύπρῳ πολίων ἀντέσχε χρόνον ἐπὶ 
- ^ , € «Àeioroy πολιορχεομένη Σόλοι, τὴν πέριξ ὑπορύσσοντες 

τὸ τεῖχος πέμπτῳ μηνὶ εἷλον οἱ Πέρσαι. 
Κύπριοι μὲν δὴ ἐνιαυτὸν ἐλεύϑεροι γενόμενοι αὑτις 

ἐχ γέης χατεδεδούλωντο᾽ “αυρίσης δὲ ἔχων Ζαρείου ϑυ- 
, UE , (2 , Q3, , 

γατέρα xai Ὑμαίης ve xal Ὁτάνης xat ἄλλοι Πέρσαι ovoa- 
τηγοί, ἔχοντες xai οὗτοι Ζαρείου ϑυγατέρας, ἐπιδιώξαντες 
τοὺς ἐς Σάρδις στρατευσαμένους Ἰώνων καὶ ἐσαράξαντές 

* - ς , - 

σφεας ig τὰς νέας, τῇ u&ygy, ὡς ἐπεχράτησαν, τὸ ἐνϑεῦτεν 
ἐπιδιελόμενοι τὰς πόλις ἐπόρϑεον. “]αυρίσης uiv τρα- 

΄ rs ' " ' -: 3 EA , 7 iA A 4 , 

cÓuevog πρὸς τὰς ἐν Ελλησπόντῳ πόλις εἷλε uiv 4ag- 
δανον, εἷλε δὲ βυδόν τε xol Περχώτην καὶ “άμψαχον 

^ , , 3 , 

xci Παισόν. ταύτας uiv ἐπὶ ἡμέρῃ ἑχάστῃ αἵρεε, ἀπὸ δὲ 
Παισοῦ ἐλαύνοντέ οἱ ἐπὶ Πάριον πόλιν ἦλϑε ἀγγελίη τοὺς 

- 3 * 5f. , 

Κᾶρας τὠυτὸ Ἴωσι φρονήσαντας ἀπεστάναι ἀπὸ Περσέων. 
ἀποστρέινας ὧν ἐχ τοῦ Ἑλλησπόντου ἤλαυνε τὸν στρατὸν 
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ἐπὶ τὴν Καρίην. καί χως ταῦτα τοῖσι Καρσὶ ἐξηγγέλϑη 
πρότερον ἢ τὸν Ζαυρίσην ἀπιχέσϑαι. πυϑόμενοι δὲ οἱ 
Κᾶρες συνελέγοντο ἐπὶ “ευχάς τε στήλας καλεομένας καὶ 

ποταμὸν Μαρσύην, ὃς δέων ἐκ τῆς Ιδριάδος χώρης ἐς τὸν 

Μαίανδρον ἐχδιδοῖ. συλλεχϑέντων δὲ τῶν Καρῶν ἐνθαῦτα 
ἐγίνοντο βουλαὶ ἄλλαι τε πολλαὶ «al ἀρίστη γε δοχέουσα 
εἶναι ἐμοὶ Πιξωδάρου τοῦ Μαυσώλου ἀνδρὸς Κινδυέος, 
ὃς τοῦ Κιλίχων βασιλέος Συεννέσιος εἶχε ϑυγατέρα. τού- 

του τοῦ ἀνδρὸς ἡ γνώμη ἔφερε διαβάντας τὸν Μαίανδρον 
τοὺς Κᾶρας χαὶ χατὰ νώτου ἔχοντας τὸν ποταμὸν οὕτω 
συμβάλλειν, ἵνα μὴ ἔχοντες ὀπίσω φεύγειν οἱ Κᾶρες αὐτοῦ 
τὲ μένειν ἀναγχαζόμεγνοι γενοίατο ἔτι ἀμείνονες τῆς φύ- 
σιος. αὕτη μέν vvv οὐχ ἐνίχα ἡ γνώμη, ἀλλὰ τοῖσι Πέρ- 
σῃσι κατὰ νώτου γίνεσϑαι τὸν Μαίανδρον μᾶλλον ἢ σφίσι, 
δηλαδὴ ἢν φυγὴ τῶν Περσέων γένηται zai ἑσσωϑέωσι τῇ 
συμβολῇ, ὡς οὐκ ἀπονοστήσουσι ἐς τὸν ποταμὸν ἐσπί- 
πτοντὲς. μετὰ δὲ παρεόντων xal διαβάντων τὸν Μαίαν- 
ὃρον τῶν Περσέων, ἐνθαῦτα ἐπὶ τῷ Μαρσίῃ ποταμῷ 
συνέβαλόν τε τοῖσι Πέρσῃσι οἱ Κᾶρες xci μάχην ἐμαχέ- 

σαντο ἰσχυρὴν χαὶ ἐπὶ χρόνον ττολλόν, τέλος δὲ ἑσσώϑησαν 
διὰ πλῆϑος. Περσέων μὲν δὴ ἔπεσον ἄνδρες ἐς δισχι- 
λίους, Καρῶν δὲ ἐς μυρίους. ἐνθεῦτεν δὲ οἱ διαφυγόντες 

αὐτῶν χατειλήϑησαν ἐς “άβρανδα, ἐς dioc στρατίου ἱρόν, 
μέγα τε χαὶ ἅγιον ἄλσος πλατανίστων᾽ μοῦνοι δὲ τῶν 
ἡμεῖς ἴδμεν Κᾶρές εἰσι οἱ zlii στρατίῳ ϑυσίας ἀνάγουσι. 
χατειληϑέντες δὲ ὧν οὗτοι ἐνθαῦτα ἐβουλεύοντο περὶ 
σωτηρίης, ὁχότερα ἢ τταραδόντες σφέας αὐτοὺς Πέρσησι 
ἢ ἐχλιπόντες τὸ παράπαν τὴν “σίην ἄμεινον πρήξουσι. 
βουλευομένοισι δέ σφι ταῦτα παραγίνονται βωϑέοντες 
Μιλήσιοί τε καὶ οἱ τούτων σύμμαχοι. ἐνθαῦτα δὲ τὰ μὲν 
πρότερον οἱ Κᾶρες ἐβουλεύοντο μετῆχαν, οἱ δὲ αὖτις στολε- 
μέειν ἐξ ἀρχῆς ἀρτέοντο. χαὶ ἐπιοῦσί τε τοῖσι Πέρσῃσι 
συμβάλλουσι, καὶ μαχεσάμενοι imi τελεῦν ἢ πρότερον ἕσ- 
σώϑησαν᾽ πεσόντων δὲ τῶν ττάντων πολλῶν Μιλήσιοι 
μάλιστα ἐπλήγησαν. μετὰ δὲ τοῦτο τὸ τρῶμα ἀνέλαβόν 
τε χαὶ ἀνεμαχέσαντο οἵ Κᾶρες" πυϑόμενοι γὰρ ὡς στρα- 
τεύεσϑαι ὡρμέαται ol Πέρσαι ἐπὶ τὰς πόλις σφέων, 
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ἐλόχησαν τὴν ἐν Πηδάσῳ ὁδόν, ἐς τὴν ἐμπεσόντες οἱ IIég- 

σαι γυχτὸς διεφρϑάρησαν xal αὐτοὶ καὶ οἱ στρατηγοὶ 
αὐτῶν, davoíong «ai Auógyne xal Σισιμάχης" σὺν δέ σφι 
ἀπέϑανε χαὶ Μύρσος ὃ Τύγεω. τοῦ δὲ λόχου τούτου 
ἡγεμὼν ἣν Ἡραχλείδης "Igav ὥλιος ἀνὴρ Μυλασεύς. 

Οὗτοι μέν γυν τῶν Περσέων οὕτω διεφϑάρησαν᾽ Ὑμαίης 
δὲ «ai αὐτὸς ἐὼν τῶν ἐπιδιωξάντων τοὺς ἐς Σάρδις στρα- 

τευσαμένους ᾿Ιώγων, τραπόμενος ἐς τὴν Προποντίδα εἷλε 

Κίον τὴν Μυσίην. ταύτην δὲ ἐξελών, ὡς ἐπύϑετο τὸν 
Ἑλλήσποντον ἐχλελοιπέναι Ζαυρίσην καὶ στρατεύεσϑαι 
ἐπὶ Καρίης, χαταλιπὼν τὴν Προποντίδα € ἐπὶ τὸν “λλήσ- 
σποντον ἢγε τὸν στρατόν, xal εἷλε μὲν «ἰολέας πάντας, 
ὅσοι τὴν Ἰλιάδα νέμονται, εἷλε δὲ Γέργιϑας τοὺς ὑπολει- 

/ - , o 2 , [2v , , φϑέντας τῶν ἀρχαίων Τευχρῶν᾽" αὐτός τε Ὑμαίης αἱρέων 
ταῦτα τὰ ἔϑνεα νούσῳ τελευτᾷ ἐν τῇ Τρῳάδι. οὗτος μὲν 
δὴ οὕτω ἐτελεύτησε, ᾿ρταφέρνης δὲ ὃ Σαρδίων ὕπταρχο ἢ ovt νευτησὲ, “ρταφέρνης cobi 0xoc 

x ὃ , € , ' 2 , 5) ᾿ M 2 

zal Ὀτάνης ὃ τρίτος στρατηγὸς ἐτάχϑησαν ἐπὶ τὴν Ἰωνίην 
* ^ , , , 3 , 

x«i τὴν προσεχέα “ἰολίδα στρατεύίεσϑαι. ᾿Ιωνίης μέν νυν 
Κλαζομιενὰς αἱρέουσι, Αἰολέων δὲ Κύμην. 

, $! - , 5 M c 

“λισχομένων δὲ τῶν πολίων, ἣν γὰρ ὡς διέδεξε AMgr- 
, LEA ^ 2] , ^ , 

σταγόρης ὃ Μιλήσιος ψυχὴν οὐχ ἄχρος, Og ταράξας τὴν 
Ἰωνίην χαὶ ἐγχερασάμενος πρήγματα μεγάλα δρησμὸν 

^^ , - : δὴ , Ψ , 

ἐβούλευε δρέων ταῦτα᾽ πρὸς δέ οἱ xal ἀδύνατα ἐφάνη 
, "T C 0 4-0 * - ^ 5 

βασιλέα zagtior ὑπερβαλέσϑαι. πρὸς ταῦτα δὴ ov ovy- 
,’ * , , , c , 

χαλέσας τοὺς συστασιώτας ἐβουλεύετο, λέγων ὡς ἄμει- 
, , ΄ , c , - » , 

γον σφίσι εἴη χρησφύγετόν τι ὑπάρχον εἶναι, ἢν ἄρα ἔξω--: 
ϑέωνται ἐχ τῆς Μιλήτου, εἴτε δὴ ὧν ἐς Σαρδὼ £x τοῦ 

τόπου τούτου ἄγοι ἐς ἀποιχίην, εἴτε ἐς ύρχινον τὴν 
᾿Ηδωνῶν, τὴν Ἱστιαῖος ἐτείχεε τταρὰ ΖΙαρείου δωρεὴν À v, τὴν Ἱστιαῖος ἐτείχεε τταρὰ “ΖΙαρείου δωρεὴν λα- 

, - , ς 95 , c , ΄ 
βών. ταῦτα ἐπειρώτα ὃ Πρισταγόρης. Ἑχαταίου μέν νυν 

-€ , 2 Δ ^ , M 5) 2) 

τοῦ Ἡγησάνδρου, ἄνδρος λογοποιοῦ, τούτων μὲν ἐς οὐδε- 
τέρην στέλλειν ἔφερε ἡ γνώμη, ἐν Ao δὲ τῇ γήσῳ τεῖχος 
οἰχοδομησάμενον ἡσυχίην ἄγειν, ἢν ἐχπέσῃ ex τῆς Μιλή- 

, 3 , € , , 

του" ἔπειτεν δὲ ἐχ ταύτης ὁριιεόμενον χκατελεύσεσϑαι ἐς 
N , - (€ Ξ ΄ 3. - 

τὴν Μίλητον. ταῦτα uiv δὴ Ἑκαταῖος συνεβούλευε, αὐτῷ 
X 3 , € "n , 35 3 ^ aum 3 , 

δὲ “ρισταγόρῃ ἢ πλείστη γνώμη ἣν eg τὴν Μύρχινον ἀπά- 
' ^ ^ , b] , , 3 ^ 

jew. τὴν uiv δὴ Μίλητον ἐπιτράπει Πυϑαγόρῃ ἀνδρὶ 
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E 2 - ? 33s κι N , ι 

τῶν ἀστῶν δοχίμῳ, αὐτὸς δὲ παραλαβὼν πάντα τὸν 
βουλόμενον ἔπλωε ἐς τὴν Θρηίχην, καὶ ἔσχε τὴν χώρην 
Ὁ, 9.6 3 , 2" " , c , 2 , € ' 

ἐπὶ ἣν ἐστάλη" Ex δὲ ταύτης δρμεόμενος ἀπόλλυται ὑπὸ 
, , " 2 P3 

Θρηίχων αὐτός τε ὃ ᾿Ιρισταγόρης xal ὃ στρατὸς αὐτοῦ, 
πόλιν περιχατήμενος χαὶ βουλομένων τῶν Θρηίχων ὑπο- 

σπόνδων ἐξιέναι. : 

Z. 

, 3 , 3 € - 

Zgiovayóona μέν νυν Ἰωνίην ἀποστήσας οὕτω τελευτᾷ, 
LS - & 4€ , , , c M , 

Ἱστιαῖος δὲ ὃ Μιλήτου τύραννος μεμετιμένος ὑπὸ 4αρείου 
- , 2 ^ - , 

παρῆν ig Σάρδις. ἀπιγμένον δὲ αὐτὸν i» τῶν Σούσων 
, € , c P 

εἴρετο “ρταφέρνης ὃ Σαρδίων ὕπαρχος χατὰ xoióv τι 
, 2t 32 , c ' »f 29» » b] , 

δοχέοι Ἴωνας ἀπεστάναι. ὃ δὲ ovre εἰδέναι ἔφη, ἐϑώ- 
? ' c z^ - , 

μαζέ τε τὸ γεγονὸς ὡς οὐδὲν δῆϑεν τῶν παρεόντων πρη- 
, , c ' 

γμάτων ἐπιστάμενος. ὃ δὲ AMoraqéovno ὁρέων αὐτὸν 
, 5 ' ^ 2 - , 

τεχνάζοντα εἶπε, εἰδὼς τὴν ἀτρέχειαν τῆς ἀποστάσιος, 

“οὕτω τοι, Ἱστιαῖε, ἔχει κατὰ ταῦτα τὰ πρήγματα" τοῦτο 
T€ , » bi , € , TE , 32 

τὸ ὑπόδημα ἔρρανμας μὲν ov, ὑτιεδήσατο δὲ “ρισταγόρης. 
, ^ 2 , 4€ 

Zraqégvgg uiv ταῦτα ἐς τὴν ἀπόστασιν ἔχοντα εἶπε, 
- , € , 3 , c bl , 

Ἱστιαῖος δὲ δείσας ὡς συνιέντα ρταφέρνεα ὑπὸ τὴν πρώ- 
- , 2 , 

τὴν ἐπελθοῦσαν νύχτα ἀπέδρη ἐπὶ ϑάλασσαν, βασιλέα 
“Ὧαρεῖον ἐξηττατηχώς" ὃς Σαρδὼ νῆσον τὴν μεγίστην ὑπο- 

, , € , - 29 , M c 

δεξάμενος χατεργάσεσϑαι, ὑπέδυνε τῶν Ἰώνων τὴν ἡγεμο- 
γίην τοῦ πρὸς “αρεῖον πολέμου. διαβὰς δὲ ἐς Χίον ἐδέϑη 
ὑπὸ Χίων, χαταγνωσϑεὶς πρὸς αὐτῶν νεώτερα πρήσσειν 

3 , , χω 

πρήγματα ἐς αὐτοὺς ἐχ Δαρείου. μαϑόντες μέντοι οἱ Χῖοι 
τὸν πάντα λόγον, ὡς πολέμιος εἴη βασιλέϊ, ἔλυσαν αὐτόν. 

ἐνθαῦτα δὴ εἰρωτεόμενος ὑπὸ τῶν Tovov ὃ Ἱστιαῖος xar 
e , € , -2 , , ὅτι προϑύμως οὕτω ἐπέστειλε τῷ ᾿ρισταγόρῃ ἀπίστασϑαι 
2 ' ' ' - ' , 

ἀ:τὸ βασιλέος xci xaxov τοσοῦτον εἴη Ἴωνας ἐξεργασμένος, 
. , - , ΄ , € 

τὴν uiv γενομένην αὐτοῖσι αἰτίην οὐ μάλα ἐξέφαινε, ὃ δὲ 
ἔλεγέ σφι ὡς βασιλεὺς Δαρεῖος ἐβουλεύσατο Φοίνιχας μὲν 

m , , , - ἐξαναστήσας iv τῇ Ἰωνίῃ κατοιχίσαι, Ἴωνας δὲ ἐν τῇ Φοι- 
γίχῃ, καὶ τούτων εἵνεχεν ἐπιστείλειε. οὐδέν τι σπτάντως 

ταῦτα βασιλέος βουλευσαμένου ἐδειμάτου τοὺς Ἴωνας. 
45 

τὸ 
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^ T ^ , € 

Μετὰ δὲ ó Ioviatog ÓU ἀγγέλου ποιεύμενος Ἑρμίππου 
2 ' 3 B2 - 3 , 5 pK - E » 

ἀνδρὸς -4vegretrec) τοῖσι ἕν Σάρδισι ἑοῦσι Περσέων ἔπεμπε 
^; 4.5 , 2 - 2 , ΄ 

βιβλία ὡς προλελεσχηγνευμένων αὐτῷ ἀποστάσιος πέρι. 
' M 3 , 2 - , 

ὃ δὲ Ἕρμιππος πρὸς τοὺς μὲν ἀπεπέμφϑη, ov διδοῖ, φέ- 
δὲ C , 3 , δ“. ς ^ 

ρων δὲ ἐνεχείρισε τὰ βιβλία “ρταφέρνεϊ. ὃ δὲ μαϑὼν 
^ , , ' Cr. M * 

ἅπαν τὸ γινόμενον, ἐχέλευε τὸν “Ἑρμιππον và μὲν παρὰ 
—- , - , POE r * NS 

τοῦ Ἱστιαίου δοῦναι φέροντα τοῖσί seo ἔφερε, và δὲ ἀμοι- 
- , ς , c - 

Baia τὰ παρὰ τῶν Περσέων ἀντιπεμπόμενα Ἱστιαίῳ ἑωυτῷ 
- , , - 2 ΄ 2 - 

δοῦναι. τούτων δὲ γενομένων φανερῶν ἀπέχτειγε ἐνθαῦτα 
^ M , Lo) , . 

πολλοὺς Περσέων 0 “ρταφέρνης. 
M , * , $43 € - M , 

Περὶ Σάρδις μὲν δὴ ἐγίνετο ταραχή" Ἱστιαῖον δὲ ταύ- 
^ ^ , -— - P) "^ 

της ἀποσφαλέντα τῆς ἐλπίδος Χῖοι χατῆγον ἐς Μίλητον, 
2 -€ , , ς ^ ^f » δ᾽ 

αὐτοῦ ἹΙστιαίου δεηϑέντος. οἱ δὲ Μιλήσιοι ἄσμενοι ατταῖ-- 
λαχϑέντες xal A γό ἡδαμῶς πρόϑυμοι ἦσαν αχϑέντες χαὶ Πρισταγόρεω, οὐδαμῶς πρόϑυμοι ἢ 

, , * [4 T 3 

ἄλλον τύραννον δέχεσθαι ég τὴν χώρην οἷα ἐλευϑερίης 

γευσάμενοι. χαὶ δή, νυχτὸς γὰρ ἐούσης βίῃ ἐπειρᾶτο 
χατιὼν ὃ Ἱστιαῖος ἐς τὴν Διίλητον, τιερώσχεται τὸν μηρὺν 

, - L ' € 3 - 

ὑπό τευ τῶν Μιλησίων. ὃ μὲν δὴ ὡς ἀπωστὸς τῆς ἕξωυ- 
- , , 2 , , - , 

τοῦ γίνεται, ἀπιχνέεται ὀπίσω ἐς τὴν Χίον" ἐνθεῦτεν δέ, 
X , ^ ᾿ cr - - , , 

οὐ γὰρ ἔπειϑε τοὺς Χίους ὥστε ἑωυτῷ δοῦναι νέας, διέβη 
ἐς Μυτιλήνην χαὶ ἔπεισε “εσβίους δοῦναί οἱ νέας. οἱ δὲ 

, 2. M , E Δ’ ^ cr e , 2 

πληρώσαντες ὀχτὼ τριήρεας ἔπλωον ἅμα “Ἱστιαίῳ ἐς 
tar - a tr δ 2 - 

Βυζάντιον, ἐνθαῦτα δὲ ἱζόμενοι τὰς ἐχ τοῦ Πόντου ἐχπλω- 
΄ - - 7 4* c PA , 

οὔσας τῶν νεῶν ἐλάμβανον, πλὴν ἢ ὅσοι αὐτῶν Ἱστιαίῳ 
ἔφασαν ἕτοϊμοι εἶναι «-τεἰϑεσϑαι. 

€ - , ^ - , - 

Ἱστιαῖος μέν vvv καὶ Μυτιληναῖοι ἐποίευν ταῦτα, ἐπὶ 
, 3 M LQ^* Y Ν 3 * 

δὲ Μίλητον αὐτὴν ναυτιχὸς πολλὸς xci πεζὸς ἣν στρατὸς 
1. 0? " c c^ ^ H ^ . Se προσδόχιμος" συστραφέντες γὰρ oi στρατηγοὶ τῶν Περ- 

, -Y [4] , , 2 ^ 

σέων xai tv “τοιήσαντες στρατόπεδον ἤλαυνον ἐπὶ τὴν 
Μίλητον, v&ÀÀa πολίσματα περὶ ἑλάσσονος ποιησάμενοι. 
τοῦ δὲ ναυτιχοῦ Φοίγνιχες μὲν ἦσαν προϑυμότατοι, συν- 

ἐστρατεύοντο δὲ χαὶ Κύπριοι νεωστὶ χατεστραμμένοι xal 
, ΄ ι Ἴ , ^ 

Κίλικές τε xoi Αἰγύπτιοι. οἱ uiv δὴ ἐπὶ τὴν Μίλητον 
. ^ M PIA 3 , 2 , » M , 

χαὶ τὴν ἄλλην Τωγίην ἐστράτευον, Ἴωνες δὲ πυνϑανόμενοι 
- » 7 “5 ΓΞ 

ταῦτα ἔπεμττον προβούλους σφέων αὐτῶν ἐς Πανιώνιον. 
2 , , - * - 

ἀπιχομένοισι δὲ τούτοισι ἐς τοῦτον τὸν χῶρον xci βου- 
λευομένοισι ἔδοξε πεζὸν μὲν στρατὸν μὴ συλλέγειν ἀντίξοον 
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Πέρσῃσι, ἀλλὰ τὰ τείχεα δύεσϑαι αὐτοὺς Μιλησίους, τὸ 

δὲ ναυτιχὸν πληροῦν ὑπολειττομένους μηδεμίαν τῶν νεῶν, 
πληρώσαντας δὲ συλλέγεσθαι τὴν ταχίστην ἐς “άδην, 

, , € M , M - M 

προναυμαχήσοντας Mirrov. ἡ δὲ 4a0r ἐστὶ νῆσος σμιχρὴ 
ἐπὶ τῇ σόλε τῇ Μιλησίων κειμέν!). μετὰ δὲ ταῦτα πεπλη- 
ρωμένῃσι τῇσι γηυσὶ παρῆσαν οἱ Ἴωνες, σὺν δέ σφι χαὶ 
-ioLéov οἱ -4éaBov νέμονται. ἐτύόσσοντο δὲ ὧδε. τὸ μὲν 
πρὸς τὴν ἠῶ εἶχον χέρας αὐτοὶ Μιλήσιοι, νέας τταρεχό- 

2 , , , , 

μενοι ὀγδώχοντα᾽ εἴχοντο δὲ τούτων Πριηνέες δυώδεχα 
γηυσὶ χαὶ Μυούσιοι τρισὶ νηυσί, Μυουσίων δὲ Τήιοι εἴχοντο 
ς L H L M » € ' in 

ἑπταχαίδεχα νηυσί, Τηίων δὲ εἴχοντο Χῖοι ἕχατον νηυσί 
M M , 3 € - , 5 , a , 

πρὸς δὲ τούτοισι EovOgaloí τε ἐτάσσοντο zat Φωχαίεες, 
39 τω M , , » 

Ἐρυϑραῖοι μὲν ὀχτὼ νέας ztageyouevot, Φωχαιέες δὲ τρεῖς" 
Φωχαιέων δὲ εἴχοντο “12ἐσβιοι νηυσὶ ἑβϑδοιιήχοντα᾽ τελευ- 
ταῖοι δὲ ἐτάσσοντο ἔχοντες τὸ πρὸς ἑσπέρην χέρας Σάμιοι 
ἑξήχοντα νηυσί. ττασέων δὲ τούτων ὃ σύμπας ἀριϑμὸς 
ἐγένετο τρεῖς χαὶ πεντήχοντα χαὶ τριηχόσιαι τριήρεες. 
αὗται μὲν Ἰώνων ἦσαν, τῶν δὲ βαρβάρων τὸ πλῆϑος τῶν 
γεῶν ἦσαν ἑξαχόσιαι. ὡς δὲ xal αὗται ἀπίχατο πρὸς τὴν 

: L A 4€ $Í c - h) - ς 

Μιλησίην καὶ ὁ πεζός σφι ἅπας παρῆν, ἐνϑαῦτα ot Περ- 

σέων στρατηγοὶ πυϑόμενοι τὸ πλῆϑος τῶν Ἰάδων νεῶν 
χαταρρώδησαν μὴ οὐ δυνατοὶ γένωνται ὑπερβαλέσϑαι, χαὶ 

cr , ,^ (47) , ge ^ ^ , 

οὕτω οὔτε τὴν Μίλητον οἷοί τε ἔωσι ἐξελεῖν μὴ οὐχ ἐόντες 
γαυχράτορες, πρός τε “αρείου χινδυνεύσωσι χαχόν τι λα- 
βεῖν. ταῦτα ἐπιλεγόμενοι, συλλέξαντες τῶν Ἰώνων τοὺς 

^ 2270 , - 5 , 

τυράννους, ot ὑπ᾽ ρισταγόρεω μὲν τοῦ Μιλησίου χατα- 
^ ᾿ - 2 , , , , 

λυϑέντες τῶν ἀρχέων ἔφευγον ἐς Μήδους, ἐτύγχανον δὲ 
τότε συστρατευόμενοι ἐπὶ τὴν Μίλητον, τούτων τῶν ἀν- 
δρῶν τοὺς παρεόντας συγκαλέσαντες ἔλεγόν σφι τάδε. 

“ἄνδρες Ἴωνες, γῦν τις ὑμέων εὐ ποιήσας φανήτω τὸν 
βασιλέος οἴχον" τοὺς γὰρ αὐτῶν ἕκαστος ὑμέων πολιήτας 
πειράσϑω ἀποσχίζων ἀπὸ τοῦ λοιποῦ συμμαχικοῦ. τεροῖ- 

, , , , , , 
σχόμενοι δὲ ἐπαγγείλασϑε τάδε, ὡς πείσονταί τε ἄχαρι 

7 ' , , ^ ^ , ' 

οὐδὲν διὰ τὴν ἀπόστασιν, οὐδέ σφι οὔτε τὰ ἱρὰ οὔτε τὰ 
»! , , 295 , Ciz PEE » , 
ἴδια ἐμπεπρήσεται, οὐδὲ βιαιότερον ἕξουσι οὐδὲν ἢ πρό- 
τερον εἶχον. εἰ δὲ ταῦτα μὲν οὐ ποιήσουσι, οἱ δὲ πάντως 

^ P. ) , , » Ζ b] ^v. 

διὰ μάχης ἐλεύσονται, τάδε ἤδη σφι λέγετε ἐπηρεάζοντες, 
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, , ^c c € 9 Ἂν A 28 Y 

τά πέρ σφεας χατέξει, ὡς ἑσσωϑέντες τῇ μάχῃ ἑξανδρα- 
- 4 εἰ M - , , 

ποδιεῦνται, χαὶ ὥς σῴεων τοὺς παῖδας ἐχτομίας ποιή- 
d , 2 , ^ 

σομεν, τὰς δὲ παρϑένους ἀνασπάστους ég Βάχτρα, xal 
€ * , δ , 323 (s ^ SY) 

ὡς τὴν χώρην ἄλλοισι παραδώσομεν. οἱ uiv δὴ ἔλεγον 
ταῦτα, τῶν δὲ ᾿Ιώνων οἱ τύραννοι διέπεμττον νυχτὸς ἕχα- 

3 ' c - 2r ΄ ς eI 2 
στος ἐς τοὺς ἑωυτοῦ ἐξαγγελλόμενος. οἱ δὲ Ἴωνες, ἐς 

* * , τ 2 b 

τοὺς χαὶ ἀπίχοντο αὑται αἱ ἀγγελίαι, ἀγνωμοσύνῃ τε διε- 
' € -./ 

χρέοντο xci οὐ προσίεντο τὴν προδοσίην, ἑωυτοῖσί τε &xa- 
στοι ἐδόχεον μούνοισι ταῦτα τοὺς Πέρσας ἐξαγγέλλεσϑαι. 

Ταῦτα μέν vvv ἰϑέως ἀπιιχομένων ἐς τὴν Μίλητον τῶν 
, * - 3 , n 2 

Περσέων ἐγίνετο" μετὰ δὲ τῶν Ιωνων συλλεχϑέντων ἐς 
^ , , , ^ , , , 

τὴν Πάδην ἐγίνοντο ἀγοραί, xci δή xov σφι xal ἄλλοι 
Ἁ X. € ' * 

ἠγορεύοντο, ἐν δὲ δὴ xal ὃ Φωχαιεὺς στρατηγὸς Διονύ- 
; " - 5 - , [a M 

σιος λέγων τάδε. "imi ξυροῦ γὰρ ἀχμῆς ἔχεται ἡμῖν τὰ 
͵ » » » 5 ) , » , 

πρήγματα, ἄνδρες Ἴωνες, 1) εἶναι ἐλευϑέροισι ἢ δούλοισι, 
, - 3 c ze ἫΝ 

καὶ τούτοισι ὡς δρηπέτῃσι" νῦν ὧν ὑμεῖς ἢν μὲν βούλησϑε 
΄ , - , € - 

ταλαιπωρίας ἐνδέχεσθαι, τὸ παραχρῆμα μὲν πόνος ὑμῖν 

ἔσται, οἷοί τε δὲ ἔσεσϑε ὑπερβαλόμενοι τοὺς ἐναντίους 
5 , ΝΞ de bJ , 

εἶναι ἐλεύϑεροι" εἰ δὲ μαλαχίῃ τε «ai ἀταξίῃ διαχρήσεσϑε, 
2 , € / » 2 , ' 2 ΄ ς /, ; 

οὐδεμίαν ὑμέων ἔχω ἑλπίδα ur ov δώσειν ὑμέας δίχην 
LM ^" 2 , H 

βασιλέϊ τῆς ἀποστάσιος. ἀλλ᾽ ἐμοί τε πείϑεσϑε xal ἐμοὶ 
, * , [S - - 

ὑμέας αὐτοὺς ἐπιτρέψατε" xal ὑμῖν ἐγώ, ϑεῶν τὰ ἴσα 
, , » J t 

νεμόντων, ὑττοδέχομαι ἢ οὐ συμμίξειν τοὺς πολεμίους ἢ 
, , 223 - 

συμμίσγοντας πολλὸν ἐλασσωϑήσεσϑαι. ταῦτα ἀχού- 
D , ^ 2 , 

σαντες οἱ Ἴωνες ἐπιτράπουσι σφέας αὐτοὺς τῷ Διονυσίῳ. 
, , , ' , c AS 

ὃ δὲ ἀνάγων ἕχάστοτε ἐπὶ χέρας τὰς νέας, ὅχως τοῖσι 
ἐρέτῃσι χρήσαιτο διέχπλοον ποιεύμενος τῇσι νηυσὶ δὲ 

, LY L4 € , M - 

ἀλλήλων xci τοὺς ἐπιβάτας ὅὁπλίσειε, τὸ λοιπὸν τῆς ἡμέ- 
' 3- 3 , pw EN - 

ρης τὰς νέας ἔχεσχε ἐπ᾽ ἀγχυρέων, παρεῖχέ ve τοῖσι Ἴωσι 
ς / € 

σιόνον Ót ἡμέρης. μέχρι μέν νυν ἡμερέων ἑπτὰ ἐπιείϑοντό 
τε xal ἐποίευν τὸ κελευόμενον" τῇ δὲ ἐπὶ ταύτῃσι οἱ Ἴωνες, 
οἷα ἀπαϑέες ἐόντες stóvov τοιούτων τετρυμένοι τε ταλαι- 

, , € , , , , 

σπωρίῃσί ve xal ἡλίῳ, ἔλεξαν πρὸς ἑωυτοὺς τάδε. “τίνα 
, o." , 3 , 

δαιμόνων παραβάντες τάδε ἀναττίμτελαμιεν; οἵτινες τταρα- 
, - , 3 Lo φοονήσαντες xot ἐχττλώσαντες ἔχ τοῦ νόου ἀνδρὶ Φωχαιέϊ 

2 , - , € , 
ἀλαζόνι, παρεχομένῳ νέας τρεῖς, ἐπιτρέψαντες ἡμέας 

2 * € , 

αὐτοὺς ἔχομεν. ὃ δὲ παραλαβὼν ἡμέας λυμαίνεται λύμῃσι 
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BJ , M ' M ' c , 5) , , 

ἀνηχέστοισι, χαὶ δὴ πολλοὶ μὲν ἡμέων ἐς νούσους πεπτώ- 
^ ^ SUE, , 3 b - , , 

χασι, πολλοὶ δὲ ἐπίδοξοι τὠυτὸ τοῦτο πείσεσϑαι. πρό 
- - C ὦ , € - , 

τε τούτων τῶν χαχῶν ἡμῖν ys χρέσσον χαὶ ÓrtOv ἄλλο 
παϑεῖν ἐστι, χαὶ τὴν μέλλουσαν δουληίην ὑπομεῖναι, 
c - VIS ὦ , , ? 
ἥτις ἔσται, μᾶλλον ἢ τῇ παρεούσῃ συνέχεσθαι. φέρετε, 

-- - ' , P] -22 - , 

τοῦ λοιποῦ μὴ πειϑώμεϑα αὑτοῦ. ταῦτα ἔλεξαν, xai 
^ - / 3 ^ T 

μετὰ ταῦτα αὐτίχα πείϑεσϑαι οὐδεὶς ἤϑελε, ἀλλ᾽ οἷα 
στρατιὴ σχηγνάς τε πηξάμενοι & τῇ νήσῳ ἐσχιητροφέοντο, 

VER) , 2 2 ΄ 2 ' L QUO 3 03 - 

xal ἐσβαίνειν οὐχ ἐϑέλεσχον ἐς τὰς νέας οὐδ᾽ ἀναπειρᾶ- 

σϑαι. μαϑόντες δὲ ταῦτα γινόμενα ἐκ τῶν Ιώνων οἱ στρα- 
τηγοὶ τῶν Σαμίων, ἐνθαῦτα δὴ sag Αἰάχεος τοῦ Συλο- 
σῶντος ἐχείνους τοὺς πρότερον ἔπεμπε λόγους Αἰάχης 
χελευόντων τῶν Περσέων, δεόμενός σφεων ἐχλιπεῖν τὴν 
Ἰώνων συμμαχίην" οἱ Σάμιοι v ὁρέοντες ἅμα μὲν ἐοῦσαν 

2 [25 5 M E - 3 ΄ 23 , ' , er 

ἀταξίην πολλὴν ix vOv Ιώνων ἐδέχοντο vovg λόγους, ἅμα 
’ , 3 2 , Ζ , 

δὲ χατεφαίνετό aqu εἶναι ἀδύνατα và βασιλέος πρήγματα 
ὑπερβαλέσθαι, εὖ τε ἐπιστάμενοι ὡς εἶ χαὶ τὸ παρεὸν 
γαυτιχὸν ὑπερβαλοίατο [τὸν “αρεῖον]), ἄλλο σφι παρέσται 
σπτενταττλήσιον. προφάσιος cv ἐπιλαβόμενοι, ἐπείτε τά- 
χιστα εἶδον τοὺς Ἴωνας ἀρνεομένους εἶναι χρηστούς, ἐν 
χέρδεϊ ἐποιεῦντο σπιεριτοιῆσαι τά τε ἱρὰ τὰ σφέτερα zal 

8S 0» c ' ἌΜΑ 3€ * , 3I X 

τὰ ἴδια. ὃ δὲ Αἰάχης, παρ᾽ ὅτευ τοὺς λόγους ἐδέχοντο, 

παῖς μὲν ἣν Συλοσῶντος τοῦ Αἰάχεος, τύραννος δὲ ἐὼν 

Σάμου ὑπὸ τοῦ Μιλησίου “ίρισταγόρεω ἀπεστέρητο τὴν 
' , η ἢ - 2 , , , 3 

ἀρχὴν κατάπερ οἱ ἄλλοι τῆς Ἰωνίης τύραννοι. τότε ὧν 
5 ΡΨ, ς , € t. 2 - S ) ι 
ἐπεὶ ἐπέπλωον οἱ Φοίνιχες, ot [oveg ἀνταγνῆγον xat αὑτοι 

τὰς νέας ἐπὶ χέρας. ὡς δὲ zai ἀγχοῦ ἐγίνοντο καὶ συν- 
, 2 , ' - , ᾿ 

ἔμισγον ἀλλήλοισι, τὸ ἐνθεῦτεν οὐχ ἔχω ἀτρεχέως συγ- 
, e TELLE 3807 » Ma S, 3 ΔΝ 

γράψαι οἵτινες τῶν Ιώνων ἐγένοντο ἄνδρες χαχοὶ ἢ ἀγαϑοὶ 
ἐν τῇ ναυμαχίῃ ταύτῃ" ἀλλήλους γὰρ χαταιτιεῦνται. λέγον- 
ται δὲ Σάμιοι ἐνθαῦτα, χατὰ τὰ συγχείμενα πρὸς τὸν 

2 , , - - ,Í 

-i&4ta, ἀειράμενοι τὰ ἱστία ἀποπλῶσαι ἐκ τῆς τάξιος 
^ , -' —- d , 

ἐς τὴν Σάμον, ztÀnv ἕνδεχα νεῶν. τούτων δὲ oi τριήραρχοι 
σιαρέμενον xal ἐναυμάχεον ἀνηχουστήσαντες τοῖσι στρα- 
τηγοῖσι" καί σφι τὸ χοινὸν τὸ Σαμίων ἔδωχε διὰ τοῦτο 

* - , 2 - , 

τὸ σπιρῆγμα ἐν στήλῃ ἀναγραφῆναι πατρόϑεν ὡς ἀνδράσι 
2 - , MeL e c , m - 
ἀγαϑοῖσι γενομένοισι, καὶ ἔστι αὕτη v, στήλη & τῇ ἀγορῇ. 
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ἰδόμενοι δὲ xai ““Ζέσβιοι τοὺς προσεχέας φεύγοντας τὠυτὸ 
ἐποίευν τοῖσι Σαιιίοισι" ὡς δὲ zai οἱ πλεῦνες τῶν Ἰώνων 

ἐποίευν τὰ αὐτὰ ταῦτα. τῶν δὲ παραμεινάντων ἐν τῇ 
ναυμαχίῃ τπεριέφϑησαν τρηχύτατα Χῖοι ὡς ἀποδειχνύμενοί 
τε ἔργα λαμπρὰ χαὶ οὐχ ἐϑελοχαχέοντες. “ταρείχοντο μὲν 
γάρ, ὥσπερ «cl πρότερον εἰρέϑη, νέας ἑχατόν, καὶ ἐπὶ 
ἑχάστης αὐτέων ἄνδρας τεσσεράχοντα τῶν ἀστῶν λογάδας 
ἐπιβατεύοντας᾽" δρέοντες δὲ τοὺς πολλοὺς τῶν συμμάχων 
προδιδόντας οὐχ ἐδιχαίευν γενέσϑαι τοῖσι χαχοῖσι αὐτῶν 
ὁμοῖοι, ἀλλὰ uev ὀλίγων συμμάχων μεμουνωμένοι Ótez- 
πλώοντες ἐναυμάχεον, ἐς ὃ τῶν πολεμίων ἑλόντες νέας 

συχνὰς ἀπέβαλον τῶν σφετέρων νεῶν τὰς πλεῦνας. Χῖοι 

μὲν δὴ τῇσι λοιττῆσι τῶν νεῶν ἀποφεύγουσι ἐς τὴν éov- 
τῶν" ὅσοισι δὲ τῶν Χίων ἀδύνατοι ἦσαν αἱ νέες ὑπὸ τρω- 
μάτων, οὗτοι δὲ ὡς ἐδιώχοντο χαταφυγγάνουσι πρὸς τὴν 
Μυχάλην. νέας μὲν δὴ αὐτοῦ ταύτῃ ἐποχείλαντες χατέ- 
λίπον, οἱ δὲ πεζῇ ἐχομίζοντο διὰ τῆς ἠπείρου. ἐπεὶ δὲ 
ἐσέβαλον ἐς τὴν Ἐφεσίην κομιζόμενοι οἱ Χῖοι, νυχτός τε 
ἀπίκοντο ἐς αὐτὴν χαὶ ἐόντων τῆσι γυναιξὶ αὐτόϑι ϑεσμο- 
φορίων, ἐνθαῦτα δὴ οἱ Ἐφέσιοι, οὔτε προαχηχοότες ὡς 
εἶχε περὶ τῶν Χίων, ἰδόντες τε στρατὸν ἐς τὴν χώρην 
ἐσβεβληχότα, πάγχυ σφέας χαταδόξαντες εἶναι χλῶπας 
χαὶ ἰέναι ἐπὶ τὰς γυναῖχας, ἐξεβώϑεον πανδημεὶ zal 
ἔχτεινον τοὺς Χίους. 

Οὗτοι μέν vvv τοιαύτῃσι περιέπιπτον τύχῃσι" “ιονύ- 

σιος δὲ ὃ Φωχαιεὺς ἐπείτε ἔιιαϑε τῶν Tovov τὰ πρήγματα 
διεφϑαριιένα, νέας ἑλὼν τρεῖς τῶν πολεμίων ἀπέπλωε ἐς 
μὲν Φώχαιαν οὐχέτι, εὖ εἰδὼς ὡς ἀνδραποδιεῖται σὺν τῇ 
ἄλλῃ Ἰωνίῃ" ὃ δὲ ἰϑέως ὡς εἶχε ἔπλωε ἐς Φοινίχην, γαυ- 
λοὺς δὲ ἐνθαῦτα χαταδύσας χαὶ χρήματα λαβὼν z0AÀAG 
ἔπλωε ἐς Σιχελίην, δρμεόμενος δὲ ἐνθεῦτεν ληιστὴς χατε- 
στήχεε Ἑλλήνων μὲν οὐδενός, Καρχηδονίων δὲ xai Τυρ- 
gnrov. 

Οἱ δὲ Πέρσαι ἐπείτε τῇ ναυμαχίῃ ἐνίχεον τοὺς Ἴωνας, 
τὴν Μίλητον ττολιορχέοντες & γῆς xai ϑαλάσσης, xai ὕπο- 
QUGGOYTEG τὰ τείχεα χαὶ παντοίας μηχανὰς προσφέροντες, 
αἱρέουσι xcv ἄχρης ἕχτῳ ἔτεϊ ἀπὸ τῆς ἀποστάσιος τῆς 

^ 
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“ἰρισταγόρεω" xal ἠνδραποδίσαντο τὴν πόλιν, ὥστε Gvu- 
πεσεῖν τὸ πάϑος τῷ χρηστηρίῳ τῷ ἐς Μίλητον γενομένῳ. 
χρεομένοισι γὰρ ἠργείοισι ἐν 4ελφοῖσι περὶ σωτηρίης 
τῆς πόλιος τῆς σφετέρης ἐχρήσϑη ἐπίχοινον χρηστήριον, 
τὸ μὲν ἕς αὐτοὺς τοὺς Τργείους φέρον, τὴν δὲ παρενϑή- 

᾿χην ἔχρησε ἐς Μιλησίους. τὸ μέν νυν ἐς τοὺς Ἀργείους 

ἔχον, ἐπεὰν χατὰ τοῦτο γένωμαι τοῦ λόγου, τότε μνη- 

σϑύήσομαι" τὰ δὲ τοῖσι Μιλησίοισι οὐ “ταρεοῦσι ἔχρησε, 
ἔχει ὧδε. 

χαὶ τότε δή, Μίλητε καχῶν ἐπιμήχανε ἔργων, 
πολλοῖσιν δεῖπινόν τε καὶ ἀγλαὰ δῶρα γενήσῃ, 
σαὶ δ᾽ ἄλοχοι πολλοῖσι πόδας νέίψουσι χομήταις, 

γηοῦ δ᾽ ἡμετέρου “ιδύμοις ἄλλοισι μελήσει. 
τότε δὴ ταῦτα τοὺς Μιλησίους χατελάμβανε, ὅτε γε ἄνδρες 

μὲν ob πλεῦνες ἐχτείνοντο ὑπὸ τῶν Περσέων ξόντων χομη- 
τέων, γυναῖχες δὲ χαὶ τέχνα ἐν ἀνδραπόδων λόγῳ ἐγίνοντο, 
ἱρὸν δὲ τὸ ἐν Διδύμοισι xal ὃ νηός τε καὶ τὸ χρηστήριον 
συληϑέντα ἐνεϊτέιτρατο. τῶν Ó ἐν τῷ ἱρῷ τούτῳ χρη- 
μάτων ττολλάχις μνήμην ἑτέρωϑιε τοῦ λόγου ἐποιησάμην. 
ἐνθεῦτεν ol ζωγρηϑέντες τῶν Μῖιλησίων ἤγοντο ἐς Σοῦσα. 
βασιλεὺς δέ σφεας “Ιαρεῖος χαχὸν οὐδὲν ἄλλο ποιήσας 
χατοίχισε ἐπὶ τῇ Ἐρυϑρῇ καλεομένῃ ϑαλάσσῃ, ἐν Au, 
σόλι, z«Q ἣν Τίγρις ποταμὸς παραρρέων ἐς ϑάλασσαν 
ἐξίει. τῆς δὲ Μιλησίης χώρης αὐτοὶ μὲν οἱ Πέρσαι εἶχον 
τὰ περὶ τὴν τιύλιν xal τὸ πεδίον, τὰ δὲ ὑπεράχρια ἔδοσαν 
Καρσὶ Πηδασεῦσι χεχτῆσϑαι. 

Ππαϑοῦσι δὲ ταῦτα Μιλησίοισι πρὸς Περσέων οὐχ ἀπέ- : 
δοσαν τὴν ὁμοίην Συβαρῖται, ot Ἴάον τε χαὶ Σχίδρον 
οἴχεον τῆς “τόλιος ἀπεστερημένοι" Συβάριος γὰρ ἁλούσης 

ὑπὸ Κροτωνιητέων Μιλήσιοι πάντες ἡβηδὸν ἀπεχείραντο 
τὰς κεφαλὰς καὶ πένϑος μέγα ττροσεϑήχαντο" τιόλιες γὰρ 

€ 4, ^ - € 24x 35 P] ΄ 2: ^Q 

αὑται μάλιστα δὴ τῶν ἡμεῖς ἴδμεν ἀλλήλῃσι ἐξεινώϑησαν. 
οὐδὲν ὁμοίως xal ϑηναῖοι" ᾿Ιϑηναῖοι μὲν γὰρ δῆλον 
ἐποίησαν ὑπεραχϑεσϑέντες τῇ Μιλήτου ἁλώσι τῇ τε ἄλλῃ 
πολλαχῇ, καὶ δὴ καὶ ποιήσαντι Φρυνίχῳ δρᾶμα Μιλήτου 
€, 3 Mi ὃ ὃ “δ e 2 ὃ P , 2 ^ 0 2 

ἅλωσιν xal διδάξαντι ἐς δάχρυά τε ἔπεσε τὸ ϑέητρον, 
D , , € , , , 

χαὶ ἐζημίωσάν μιν ὡς ἀναμνήσαντα οἰχήια χαχὰ xungt 
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- M 2 , c 2 , τ Ξ ^ , 

δραχμῇσι, καὶ ἐπέταξαν μηχέτιε μηδένα χρᾶσϑαι τούτῳ 
τῷ ὁράματι. 

, , D , 2 , δ - 

Μίλητος μέν νυν Μιλησίων ἠρήμωτο" Σαμίων δὲ τοῖσι 
' ^ 2 ^- - - 

τι ἔχουσι τὸ μὲν ἐς τοὺς Μήδους éx τῶν στρατηγῶν τῶν 
- , γκ.7 k ' ' 

σφετέρων ποιηϑὲν οὐδαμῶς ἤρεσχε, ἐδόκεε δὲ μετὰ τὴν 
, 2! 2 ^ [i 

γαυμαχίην αὐτίχα βουλευομένοισι, ztolv ἢ σφι ἐς τὴν χώρην 
, * M , , 2 2 2 

ἀπιχέσϑαι τὸν τύραννον “ἰάχεα, ἐς ἀποιχίην ἐχπλώειν 

μηδὲ μένοντας Μήδοισί τὲ xal “ἰἀχεὶ δουλεύειν. Ζαγχλαῖοι 
γὰρ οἱ ἀπὸ Σιχελίης τὸν αὐτὸν χρόνον τοῦτον πέμποντες 

M , Lp , ' Σ᾽. 3 ^ 

ἐς τὴν Ἰωνίην ἀγγέλους ἐπεχαλέοντο τοὺς Jovag ἐς Καλὴν 
, , , / , 2 ς * 

ἀχτήν, βουλόμενοι αὐτόϑι πόλιν χτίσαι Ιώνων. ἡ δὲ Καλὴ 
cr 3» ^ δ λ , » * τ' δι À - M δὲ Tv 

αὕτη ἀχτὴ χαλεομιένη ἔστι μιὲν Σιχελῶν, πρὸς δὲ Τυρση- 
, , ^ H , 5 2 , 

γέην τετραμμένη τῆς Σιχελίης. τούτων Qv ἐπιχαλεομένων 
c , - 3r. P] F^ M ΄ , 

οἱ Σάμιοι μοῦνοι Ιώνων ἐστάλησαν, σὺν δέ σφι Μιλησίων 

οἱ ἐχπεφευγότες. ἐν ᾧ τοιόνδε δή τι συνήνειχε γενέσϑαι" 
Σάμιοι γὰρ κομιζόμενοι ἐς Σιχελίην ἐγίνοντο ἐν “οχροῖσι 
τοῖσι Ἐπιζεφυρίοισι, «ai Ζαγχλαῖοι αὐτοί τε «ai ὃ βασι- 
λεὺς αὐτῶν, τῷ οὔνομα ἦν Σχύϑης, περιλατέατο στόλιν 

2 χὰ τὸ SA AU A. , s - cc 

τῶν Σιχελῶν ἐξελεῖν βουλόμενοι. μαϑὼν δὲ ταῦτα ὃ Ῥηγίου 
, tf; «“ * , Aw. 

τύραννος ἠναξίλεως, ὥστε τότε ἐὼν διάφορος τοῖσι Zay- 

χλαίοισι, συμμίξας τοῖσι Σαμίοισι ἀναπείϑει ὡς χρεὼν 
»! - ' ^ 2 , 5) 30 » 4 , M * 

εἴη Καλὴν μὲν ἀχτήν, m ἣν ἔπλωον, ἐᾶν χαίρειν, τὴν δὲ 
Ζάγχλην σχεῖν ἐοῦσαν égruov ἀνδρῶν. πειϑοιμένων δὲ τῶν 
Σαμίων χαὶ σχόντων τὴν Ζάγχλην, ἐνθαῦτα οἱ Ζαγχλαῖοι, 

τ ES, 2 , S z c - 315 37. 3, δ-ν 
ὡς ἑπύϑοντο ἐχομένην τὴν πόλιν ἑωυτῶν, ἐβώϑεον αὑτῇ 

N c , ' ; ΄ S 
«al ἐπεχαλέοντο Ἱπποχράτεα τὸν Γέλης τύραννον" ἣν yàg 
δή σφι οὗτος σύμμαχος. ἐπείτε δὲ αὐτοῖσι zal ὃ Ἵπττο- 

΄ ' - ae δ , * 

χράτης σὺν τῇ στρατιῇ ἣχε βωϑέων, Σχύϑην uiv τὸν 
, - , € 2 Δ , ' , 

μούναρχον τῶν Ζαγχλαίων ὡς ἀποβαλόντα τὴν πόλιν ὃ 
€ , , ^ ^ 2 ' 2 - , 

Inz0*0&tyg πεδήσας zai τὸν ἀδελφεὸν αὐτοῦ IIvSoyévea 
2 Pls , 3 , M $i! Sy , 

ἐς Jvvxa πόλιν ἀπέπεμιψε, τοὺς δὲ λοιποὺς ZayzAatovg 

χοινολογησάμενος τοῖσι Σαμίοισι χαὶ ὅρχους δοὺς xal 
-- ' » 3; , C 

δεξάμενος προέδωχε. μισϑὸς δέ ol ἣν elgyuévog ὅδε ὑπὸ 
τῶν Σαμίων, πάντων τῶν ἐπίπλων χαὶ ἀνδραπόδων τὰ 
€ "n ER - - , ^ - - 

ἡμίσεα μεταλαβεῖν τῶν ἐν τῇ ττόλι, τὰ δ᾽ ἐπὶ vOv ἀγρῶν 
πάντα ἹἹπποχράτεα λαγχάνειν. τοὺς μὲν δὴ πλεῦνας τῶν 

, 2 , , 5 , 

Ζαγχλαίων αὐτὸς ἐν ἀνδραπόδων λόγῳ εἶχε δήσας, τοὺς 



| 
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δὲ χορυφαίους αὐτῶν τριηχοσίους ἔδωχε τοῖσι Σαμίοισι 
, 2 , , T χατασφάξαι" οὐ μέντοι οἵ ye Σάμιοι ἐποίησαν ταῦτα. 

Σχύϑης δὲ ὃ τῶν Ζαγχλαίων μούναρχος ἐχ τῆς ἼἽνυχος 
2 ΄ ΕΝ C , 2 N , - b] ' 3 , 

ἐχδιδρήσχει ἐς Ἱμέρην, ἔχ δὲ ταύτης παρῆν ἐς τὴν Aoínv 
| καὶ ἀνέβη παρὰ βασιλέα zagelov. χαί μιν ἐνόμισε “αρεῖος 

3 - , 5 - ΄ 

σπτάντων ἀνδρῶν δικαιότατον εἶναι, ὅσοι ἐχ τῆς Ἑλλάδος 
2 , ' L 

ztaQ ἑωυτὸν ἀνέβησαν" καὶ γὰρ παραιτησάμενος βασιλέα 
|] 2 L 2 ΄ ' 35 2 - τ' / 2 , Ν 
| ὃς Σικελίην ἀπίκετο χαι αὖτις £X τῆς Σικελίης ὀπίσω παρὰ 

, 2 c / ER , 2 3^ 3 ΄ 2 ; 
βασιλέα, ἐς ὃ γήραϊ μέγα ὄλβιος &cv ἐτελεύτησε ἐν IIéo- 

σῃσι. Σάμιοι δὲ ἀπαλλαχϑέντες Μήδων ἀπονητὶ πόλιν 
χαλλίστην Ζάγχλην περιεβεβλέατο. 

' ΑἹ ' , ' € M v ἢ , a 

Μετὰ δὲ τὴν ναυμαχίην τὴν ὑπὲρ Μιλήτου γενομένην 

Φοίνιχες χελευσάντων Περσέων χατῆγον ἐς Σάμον “ἰάχεα 
τὸν Συλοσῶντος ὡς πολλοῦ τε ἄξιον γενόμενον σφίσι χαὶ 
μεγάλα κατεργασάμενον" χαὶ Σαμίοισι μούνοισι τῶν ἅπο- 

, 3 * , ^ ' » ^ - - ^ j 

᾿στάντων ἀπὸ “]αφείου διὰ τὴν ἔχλεινψιν τῶν νεῶν τὴν ἐν 
- , f ς , , ' ' , a7 

τῇ ναυμαχίῃ οὔτε 1) πόλις οὔτε τὰ ἱρὰ ἐνεπρήσϑη. Μιλη- 
^ C^ , 2 , , , , ' ^ 

| 10v δὲ ἁλούσης αὐτίχα Kagínv ἔσχον ot Πέρσαι, τὰς uiv 
b - , c , * CN , 

| ἐθελοντὴν τῶν ττολίων ὑποχυψάσας, τὰς δὲ ἀνάγχῃ προσ- 
| ηγαγοντο. 

Ταῦτα μὲν δὴ οὕτω ἐγίνετο" Ἱστιαίῳ δὲ τῷ Μιλησίῳ 
ἐόντι περὶ Βυζάντιον «al συλλαμιββάνοντι τὰς ᾿Ιώνων δλχά- 

δας ἐχπλωούσας ἔκ τοῦ Πόντου ἐξαγγέλλεται τὰ περὶ 
Μίλητον γενόμενα. τὰ μὲν δὴ περὶ Ἑλλήσποντον ἔχοντα 
σιρήγματα ἐπιτράπει Βισάλτῃ ἠϊπολλοφάνεος παιδὶ Agv- 
δηνῷ, αὐτὸς δὲ ἔχων “εσβίους ἐς Χίον ἔπλωε, «al Χίων 

φρουρῇ οὐ προσιεμένῃ μιν συνέβαλε v Κοίλοισι χαλεο- 

μένοισι τῆς Χίης χώρης. τούτων τε δὴ ἐφόνευσε συχνούς, 

zal τῶν λοιπτῶν Χίων, οἷα δὴ κεχαχωμένων ἐχ τῆς ναυ- 
μαχίης, ὃ Ἱστιαῖος ἔχων τοὺς “εσβίους ἐπεχράτησε, ἐχ 

Πολίχνης τῆς Χίων ὁρμεόμενος. φιλέει δέ κως προση- 
μαίνειν, εὖτ᾽ ἂν μέλλῃ μεγάλα καχὰ ἢ πόλι ἢ ἔϑνεϊ ἔσε- 
σϑαι" καὶ γὰρ Χίοισι τιρὸ τούτων σημήια μεγάλα ἐγένετο. 
τοῦτο μέν σφι πέμψασι ἐς “ελφοὺς χορὸν νεηνιέων ἑχατὸν 
δύο μοῦνοι τούτων ἀπενόστησαν, τοὺς δὲ ὀχτώ τε χαὶ 
ἐνεγνήχοντα αὐτῶν λοιμὸς ὑπολαβὼν ἀπήνειχε" τοῦτο δὲ 
ἐν τῇ πόλι τὸν αὐτὸν τοῦτον χρόνον, ὀλίγον στιρὸ τῆς 

24 

25 

26 

21 
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ναυμαχίης, παισὶ γράμματα διδασχομένοισι ἐνέπεσε ἢ 
στέγη, ὥστε ἀπ᾽ ἑχατὸν xal εἴχοσι παίδων εἷς μοῦνος 
ἀπέφυγε. ταῦτα μέν σφι σημήια ὃ ϑεὸς προέδεξε, μετὰ 
δὲ 31 vi ' y, € À Ἐν z “ M )ÀL à ταῦτα ἡ ναυμαχίη ὑπολαβοῦσα ἐς γόνυ τὴν πόλιν 

, -—- , , € - ᾽, 

ἔβαλε, ἐπὶ δὲ τῇ ναυμαχίῃ ἐπεγένετο Ἱστιαῖος “εσβίους 
, ^ - ^ 3 , 

ἄγων" κεχαχωμένων δὲ τῶν Χίων, καταστροφὴν εὐττετέως 
αὐτῶν ἐποιήσατο. 

- c A , , PI 

᾿Ενϑεῦτεν δὲ ὃ Ἱστιαῖος ἐστρατεύετο ἐπὶ Θάσον ἄγων 
᾿Ιώνων χαὶ Αἰολέων συχνούς. περιχατημένῳ δέ οἱ Θάσον 
3: 4f c / 2 - , 

ἦλϑε ἀγγελίη ὡς οἱ Φοίνικες ἀνατπιλώουσι ἐς τῆς Μιλήτου 
v) ^ * ^^ 3 L , SN - , b! 

ἐπὶ τὴν ἄλλην Ἰωνίην. πυϑόμενος δὲ ταῦτα Θάσον μὲν 
3 , η , 3 8. δι 5 ' , 3 , » 

ἀπόρϑητον λείπει, αὐτὸς δὲ ἐς τὴν «]έσβον ἠπείγετο ἄγων 
πᾶσαν τὴν στρατιήν. ἐκ “έσβου δὲ λιμαινούσης οἱ τῆς 

- , , - , € 3 

στρατιῆς πέρην διαβαίνει, ix τοῦ Mvagréog ὡς ἀμήσων 
^ ΕΞ , - s ^ 

τὸν σῖτον, τόν τε ἐνϑεῦτεν χαὶ τὸν ἐχ Καΐχου πεδίου τὸν 
- - b , - , » EN 

τῶν Μυσῶν. ἐν δὲ τούτοισι τοῖσι χωρίοισι ἐτύγχανε éov 
€ 2 - 2 3^7 

AMenayog ἀνὴρ Πέρσης στρατηγὸς στρατιῆς οὐχ ὀλίγης, 
«“ C CK , " ' 3 , c - ΄ 2 

ὃς οἱ ἀποβάντι συιιβαλὼν αὐτόν τε Ἱστιαῖον ζωγρίη ἔλαβε 

zal τὸν στρατὸν αὐτοῦ τὸν πλέω διέφϑειρε. ἐζωγρήϑη 
δὲ ὃ Ἱστιαῖος ὧδε. ὡς ἐμάχοντο οἱ “Ἑλληνες" τοῖσι Πέρ- 

- 47 - E] Bo 

σησι & τῇ Μαλήνῃ τῆς Avogvetrióog χώρης, οἱ μὲν συν- 
΄, , * , ' c € 

ἕστασαν χρόνον ἐπὶ zÓAÀÀOv, ἡ δὲ ἵππος ὕστερον δρμη- 
- , - [4 , , - 

ϑεῖσα ἐπιπίπτει τοῖσι Ἕλλησι. τό τε δὴ ἔργον τῆς ἵστττου 
- ΄ - C425" “ 

τοῦτο ἐγένετο, «al τετραμμένων τῶν Ἑλλήνων ὃ Ἱστιαῖος 
2 25 2 2 , € * 9o ^? ' ' - 

ἐλ:τίζων οὐκ ἀπολέεσθαι ὑπὸ βασιλέος διὰ τὴν πιαρεοῦσαν 
€ , ^ , , ' , , 

ἁμαρτάδα φιλοψυχίην τοιήνδε τινὰ ἀναιρέεται᾽ ὡς φεύ- 
yov τε χατελαμιβάνετο ὑπ᾽ ἀνδρὸς Πέρσεω xai ὡς χκαται- 

΄ € 3 2 - , "n 

ρεόμενος ὑπ᾽ αὐτοῦ ἔιιελλε συγχεντηϑήσεσϑαι, Περσίδα 

γλῶσσαν μετεὶς καταμηνύει ἑωυτὸν ὡς εἴη ᾿στιαῖος ὃ 
Μιλήσιος. εἰ μέν νυν, ὡς ἐζωγρήϑη, ἀνήχϑη &yó Μιλήσιος. εἶ | » ὡς ἐζωγρήϑη, ἀνήχϑη ἀγόμενος 

N , - ς 23 29/ 9 ὺᾺ , M 
σπταρὰ βασιλέα “Ιαρεῖον, ὃ δ᾽ οὔτ᾽ ἂν ἔπαϑε xaxov οὐδὲν 
δοχέειν ἐμοί, ἀπῆχέ v ἂν αὐτῷ τὴν αἰτίην" νῦν δέ μιν 

αὐτῶν T€ τούτων εἵνεχεν χαὶ ἵνα μὴ διαφυγὼν αὖτις μέγας 
' Pv , 3 , € c 

“παρὰ βασιλέϊ γένηται, Aoraqéovno τε ὃ Σαρδίων vztagyog 
χαὶ ὃ λαβὼν ἥρπαγος, ὡς ἀπί; γγό ἐς Σάρὸ αἱ ὃ λαβὼν Ἄρπαγος, ὡς ἀπίχετο ἀγόμενος ἐς Σάρδις, 

* 3 - - - , , ' 

τὸ μὲν αὐτοῦ σῶμα αὐτοῦ ταύτῃ ἀνεσταύρωσαν, τὴν δὲ 
χεραλὴν ταριχεύσαντες ἀνήνειχαν παρὰ βασιλέα “αρεῖον 
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ἐς Σοῦσα. “αρεῖος δὲ πυϑόμενος ταῦτα xol ἐπαιτιησά- 
| u&vog τοὺς ταῦτα ποιήσαντας ὅτι μιν οὐ ζώοντα ἀνήγαγον 
ἐς ὄψιν τὴν ἑωυτοῦ, τὴν κεφαλὴν τὴν Ἱστιαίου λούσαντάς 
τε χαὶ περιστείλαντας εὖ ἐνετείλατο ϑάψαι ὡς ἀνδρὸς 

| μεγάλως ἑωυτῷ τε xal Πέρσῃσι εὐεργέτεω. 
Τὰ μὲν περὶ Ἱστιαῖον οὕτω ἔσχε" ὃ δὲ ναυτιχὸς στρα- 

τὸς ὃ Περσέων χειμερίσας περὶ Μίλητον, τῷ δευτέρῳ ἔτεϊ 
| ὡς ἀνέπλωσε, αἱρέει εὐττετέως τὰς νήσους τὰς πρὸς τῇ 
ἠπείρῳ χειμένας, Χίον xai “έσβον καὶ Τένεδον. ὅχως δὲ 
λάβοι τινὰ τῶν νήσων, ὡς ἑχάστην αἱρέοντες οἱ βάρβαροι 

| ἐσαγήνευον τοὺς ἀνθρώπους. σαγηνεύουσι δὲ τόνδε τὸν 
| τρόπον" ἀνὴρ ἀνδρὸς ᾿ἀινάμενος τῆς χειρὸς &x ϑαλάσσης 
| τῆς βορηίης ἐπὶ τὴν νοτίην διήχουσι, καὶ ἔπειτεν διὰ 
πάσης τῆς νήσου διέρχονται ἐχϑηρεύοντες τοὺς ἀνϑρώ- 

| πους. αἵρεον δὲ χαὶ τὰς ἐν τῇ ἠπείρῳ πόλις τὰς Ἰάδας 
| χατὰ τὰ αὐτά, πλὴν οὐχ ἐσαγήνευον τοὺς ἀνθρώπους" οὐ 
| γὰρ οἷά v ἦν. ἐνθαῦτα Περσέων οἱ στρατηγοὶ ovx ἐψεύ- 
| σαντο τὰς ἀπειλὰς τὰς ἐπηπείλησαν τοῖσι Ἴωσι στρατο- 
σεεδευομένοισι ἐναντία σφίσι. ὡς γὰρ δὴ ἐπεχράτησαν 

| τῶν πολίων, παῖδάς τε τοὺς εὐειδεστάτους ἐχλεγόμενοι 

ἐξέταμνον καὶ ἐποίευν ἀντὶ τοῦ εἶναι ἐνόρχις εὐνούχους, 
xal παρϑένους τὰς χαλλιστευούσας ἀνασιτάστους παρὰ 

βασιλέα" ταῦτά τε δὴ ἐποίευν, καὶ τὰς πόλις ἐνεπίμπρα- 
σαν αὐτοῖσι ἱροῖσι. οὕτω δὴ τὸ τρίτον Ἴωνες κατεδου- 
λώϑησαν, πρῶτον μὲν ὑπὸ “υδῶν, δὶς δὲ ἐπεξῆς τότε 

| ὑπὸ Περσέων. 

| Ano δὲ Ἰωνίης ἀτταλλασσόμενος ὃ ναυτιχὸς στρατὺς 
τὰ ἐπὶ ἀριστερὰ ἐσπλώοντι τοῦ Ἑλλησπόντου αἵρεε ττάντα" 
τὰ γὰρ ἐπὶ δεξιὰ αὐτοῖσι Πέρσῃσι ὑποχείρια ἦν γεγονότα 
zar ἤπειρον. εἰσὶ δὲ ἐν τῇ Εὐρώπῃ αἵδε τοῦ Ἕλλησ- 
πόντου, Χερσόνησός τε, tv τῇ πόλιες συχναὶ ἔνεισι, xal 
Πέρινϑος καὶ τὰ τείχεα τὰ ἐπὶ Θρηίχης xoci Σηλυμβρίη 
τε x«i Βυζάντιον. Βυζάντιοι μέν vvv χαὶ οἱ ττέρηϑεν Καλ- 

χηδόνιοι οὐδ᾽ ὑπέμειναν ἐπιτελώοντας τοὺς Φοίνιχας, ἀλλ᾽ 

οἴχοντο ἀπολιπόντες τὴν σφετέρην ἔσω ἐς τὸν Εὔξεινον 
πόντον, xai ἐνθαῦτα πόλιν Μεσαμβρίην οἴχεσαν᾽ οἱ δὲ 

Φοίνιχες χαταχαύσαντες ταύτας τὰς χώρας τὰς χαταλεχ- 

33 
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ϑείσας τράπονται ἐπί τε Προχόννησον χαὶ “ρτάχην, πυρὶ 
ΟἿ , , , 2 * , 

δὲ xal ταύτας veluavreg ἔπλωον αὖτις eg τὴν Χερσόνησον 
^ , - ^; [24 , 

ἐξαιρήσοντες τὰς ἐπιλοίπους τῶν πολίων, ὅσας τιρότερον 
, ΞῚ , 3 LN M £t 386 » 

προσσχόντες οὐ χατέσυραν. ἐπὶ δὲ Κύζιχον οὐδὲ ἔπλωσαν 
ἀρχήν" αὐτοὶ γὰρ Κυζιχηνοὶ ἔτι πρότερον τοῦ Φοινίχων 
32 27. , : d " 2 Ἢ , ; c ' À 7. Οἱ , E - ἐσπλόου τούτου ἐγεγόνεσαν ὑπὸ βασιλέϊ, Οἰβαρεὶ τῷ 

γάζου δμολογήσαν Q ἐν Ζασχυλείῳ ὑτεάρχῳ Μεγαβάζου ὁμολογήσαντες τῷ £ σχυλείῳ υὑττάρχῳ. 
- b X , ' σ € , ' » , 

τῆς δὲ Χερσονήσου πλὴν Καρδίης πόλιος, τὰς ἄλλας πά- 
2 : c , 5 - 3 ' , Z ῃ i 2 , a. σας ἐχειρώσαντο οἱ Φοίνιχες. ἐτυράννευε δὲ αὐτέων uéyot 

, ^ , c c - , 

τότε Μιλτιάδης 0 Κίμωνος τοῦ Στησαγόρεω, χτησαμένου 
* 2 ^ , , , - , , 

τὴν ἀρχὴν ταύτην πρότερον Μιλτιάδεω τοῦ Κυψέλου τρόπῳ 
- * , 2 , ^ , 

τοιῷδε. εἶχον Zzóloyxot Θρήιχες τὴν Χερσόνησον ταύτην. 
e 5 ^^ , , € 2 

οὗτοι (v οἱ “όλογχοι σπιεσϑέντες πολέμῳ ὑπ᾽ ἁψινϑίων 

ἐς Δελφοὺς ἔπεμιψαν τοὺς βασιλέας περὶ τοῦ πολέμου 
, c ' , 2 - P] M 3: , 

χρησομένους. ἡ δὲ Πυϑίη σφι ἀνεῖλε οἰχιστὴν ἐπάγεσϑαι 
à 

M M , - UJ , 2 , - - 

ἐπὶ τὴν χώρην τοῦτον ὃς ἄν σφεας ἀπιόντας &x τοῦ ἱροῦ 
- * , ^ 7 , , M 

σιρῶτος ἐπὶ ξείνια χαλέσῃ. ἰόντες δὲ οἱ “όλογχοι τὴν 
by 

Ko € SE ^ , * - » , 

ἱρὴν ὁδὸν διὰ Φωχέων τε xci Βοιωτῶν ruoav* καί σφεας 
€ P] M 3 , 2 , 331723 , 3 Χ - 

ὡς οὐδεὶς ἐχάλεε, ἐχτράπονται ἐπ ϑηνέων. ἐν δὲ τῇσι 
,ὔ - 5 ' - , , 

ιϑήνῃσι τηνιχαῦτα εἶχε μὲν τὸ τᾶν χράτος Πεισίστρατος, 
M ΄ ΄ € , AN 

ἀτὰρ ἐδυνάστευε xal Μιλτιάδης ὁ Κυψέλου ἐὼν οἰχίης 
» , ' ' 3. dp 3 3 ) - * 

τεϑριπποτρόφου, τὰ uiv ἀνέχαϑεν cm Αἰαχοῦ τὲ xal 
ὔ , ^ , 3 p - 

«Ἱἰγίνης γεγονώς, và δὲ νεώτερα ϑηναῖος, Φιλαίου τοῦ 
"avrog παιδὸς γενομένου πρώτου τῆς οἰχίης ταύτης 
3 L Kd c , , AS 

“ϑηναίου. οὗτος ὃ Μιλτιάδης κατήμιεενος iv τοῖσι προ- 
, - € - € J M 

ϑύροισι τοῖσι ἑωυτοῦ, ὁρέων τοὺς Ζολόγχους παριόντας 
- 3 2 , , 

ἐσθῆτα οὐχ ἐγχωρίην ἔχοντας χαὶ αἰχμὰς προσεβώσατο 
καί σφι προσελϑοῦσι ἐπηγγείλατο καταγωγὴν zal ξείνια. 

c MN ὃ ξ , z ^ c y c 3 2 -)5 , - 

ot δὲ δεξάμενοι xal ξεινισϑέντες ὑπ αὐτοῦ ἐξέφαινον zt&y 

οἱ τὸ μαντήιον, ἔχφήναντες δὲ ἐδέοντο αὐτοῦ τῷ ϑεῷ μιν 
πείϑεσϑαι. Μιλτιάδην δὲ ἀχούσαντα “ταραυτίχα ἔπεισε 
€ , € 2 Q^ , - , 2 - ^ 

ὃ λόγος οἷα ἀχϑόμενόν τὲ τῇ Πεισιστράτου ἀρχῇ «cl Bov- 

λόμενον ἐχποδὼν εἶναι. αὐτίχα δὲ ἐστάλη ἐς Δελφούς, 
ἐπειρησόμενος τὸ χρηστήριον εἰ στοιέοι τάπερ αὐτοῦ οἵ 

, a , T ᾿ : " Ν 4 ^ - , 

“όλογχοι προσεδέοντο. κελευούσης δὲ xai τῆς Πυϑίης, 
[44 ' , € , 3 , 2 M 

οὕτω δὴ Μιλτιάδης 0 Κυψέλου, Ὀλύμπια ἀναραιρηχὲὰς 
σπιρότερον τούτων τεϑρίππῳ, τότε παραλαβὼν ϑηναίων 
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, ' , , - , »! ^ [44 

πάντα τὸν βουλόμενον μιετέχειν τοῦ στόλου ἔπλωε ἅμα 

τοῖσι 4ολόγχοισι xol ἔσχε τὴν χώρην" χαί μιν οἱ ἐπαγα- 
, , , € - 2 

γόμενοι τύραννον χατεστήσαντο. ὃ δὲ πρῶτον μὲν ἀπε- 
τείχισε τὸν ἰσϑμὸν τῆς Χερσονήσου ἐχ Καρδίης πόλιος ἐς 

Παχτύην, ἵνα μὴ ἔχοιεν σφέας oi ψίνϑιοι δηλέεσϑαι 
2 , 2 N , 2 V S T , σε AMA 
ἐσβάλλοντες ἐς τὴν χώρην. εἰσὶ δὲ οὗτοι στάδιοι ἕξ τε xai 
τριήχοντα τοῦ ἰσϑιοῦ" ἀπὸ δὲ τοῦ ἰσϑμοῦ τούτου ἡ Χερ- 
σόνησος ἔσω πᾶσά ἐστι σταδίων εἴχοσι xai τετραχοσίων 
τὸ μῆχος. ἀποτειχίσας Cv τὸν αὐχένα τῆς Χερσονήσου 
ὁ Μιλτιάδης καὶ τοὺς Ιψινϑίους τρόπῳ τοιούτῳ ὠσά- 
μενος, τῶν λοιπῶν πρώτοισι ἐπολέμησε “αμιαχηνοῖσι" 
χαί μιν οἱ “Ζαμιψψαχηνοὶ λοχήσαντες αἱρέουσι ζωγρίῃ. ἣν 

M c ; , "n - : - J , ^ Ὅταν 

δὲ 0 Μιλτιάδης Κροίσῳ τῷ “υδῷ ἐν γνώμῃ γεγονώς 
4 E] c - - , , 

πυϑόμενος ὧν ὃ Κροῖσος ταῦτα, πέμπων προηγόρευε 
τοῖσι “αμιψαχηνοῖσι μετιέναι Μιλτιάδην" εἰ δὲ μή, σφέας 
σίτυος τρόπον ἠπείλεε ἐχτρίψειν. πλανεομένων δὲ τῶν 

“Ἱαμψακηνῶν ἐν τοῖσι λόγοισι τί ἐϑέλει τὸ ἔπος εἶτται τό 
2 ; - , , , , 

σφι ἠπείλησε ὃ Κροῖσος, ττίτυος τρόπον ἐχτρέψειν, μόγις 
^ - , ΕΥ̓ ' , e , χοτὲ μαϑὼν τῶν τις πρεσβυτέρων εἶπε τὸ &óv, ὅτι πίτυς 

μούνη δενδρέων ττάντων ἐχχοπεῖσα βλαστὸν οὐδένα μετίει 
ἀλλὰ πανώλεϑρας ἐξαπόλλυται. δείσαντες cv οἱ 4αμ- 

τναχηνοὶ Κροῖσον, λύσαντες μετῆχαν Μιλτιάδην. οὗτος μὲν 
δὴ διὰ Κροῖσον ἐχφεύγει, μετὰ δὲ τελευτᾷ ἄπαις, τὴν 
3 , ^ ^ , * , - -, 

ἀρχήν τε xai τὰ χρήματα παραδοὺς Στησαγόρῃ τῷ Κίμωνος 
ἀδελφεοῦ παιδὶ ὁμομητρίου. χαί οἱ τελευτήσαντι Χερσο- 
γησῖται ϑύουσι ὡς νόμος οἰχιστῇ, x«i ἀγῶνα ἱππιχόν τὲ 
χαὶ γυμνιχὸν ἐπιστᾶσι, ἐν τῷ “αμψαχηνῶν οὐδενὶ ἐγγί- 

2 / , 2f! ' 
γεται ἀγωνίζεσθαι. πολέμου δὲ ἐόντος πρὸς “αμψαχη- 

' ' , , 2 € et » 

γοὺς xci Στησαγόρην κατέλαβε ἀποθανεῖν ἄπαιδα, πλη- 

γέντα τὴν κεφαλὴν ττελέχεϊ ἐν τῷ πρυτανηίῳ πρὸς ἀνδρὸς 
αὐτομόλου μὲν τῷ λόγῳ πολεμίου δὲ xal ὑποϑερμοτέρου 
τῷ ἔργῳ. τελευτήσαντος δὲ χαὶ Στησαγόρεω τρόπῳ τοι- 
Qóe, ἐνθαῦτα Μιλτιάδην τὸν Κίμωνος, Στησαγόρεω δὲ 
τοῦ τελευτήσαντος ἀδελφεόν, χαταλαμψόμενον τὰ σιρή- 
γματα ἐπὶ Χερσονήσου ἀποστέλλουσι τριήρεϊ οἱ Πεισι- 
στρατίδαι, οἵ μιν χαὶ ἐν ϑήνησι ἐποίευν εὖ ὡς οὐ συν- 
εἰδότες δῇϑεν τοῦ πατρὸς [Κίμωνος αὐτοῦ τὸν ϑάνατον, 
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M ^ 4^ , , c , ^ , 

τὸν ἐγὼ ἐν ἄλλῳ λόγῳ σημανέω ὡς ἐγένετο. Μιλτιάδης 
* , ' ΄σ , ΕΥ̓ 9 , ' 

δὲ ἀπιχόμενος ἐς τὴν Χερσόνησον siye xav οἴχους, vOv 
^ , Ν , 

ἀδελφεὸν Στησαγόρην δηλαδὴ &vwiuécv. οἱ δὲ Χερσο- 
γησῖται πυνϑανόμενοι ταῦτα συνελέχϑησαν ἀττὸ πασέων 
τῶν πολίων οἱ δυναστεύοντες πιάντοϑεν, χοινῷ δὲ στόλῳ 
2 ΄ ς ΄ 252) ς €23,28 ΡΟ, 
ἀπιχόμενοι ὡς συλλυπηϑησόμενοι ἐδέϑησαν ὑπ᾽ αὐτοῦ. 
Μιλτιάδης τε δὴ ἴσχει τὴν Χερσόνησον, πενταχοσίους 

, , ^ , 2 , - , z 

βόσχων ἐπιχούρους, καὶ γαμέει OLogov τοῦ Θρηέίχων βασι- 
, ' , ς p 

Àéog τὴν ϑυγατέρα Ἡγησιπύλην. 
τ Y ς , 3 ΄ ' 3 ΄ 

Οὗτος δὲ ὃ Κίμωνος Μιλτιάδης νεωστὶ μὲν ἐληλύϑεε 
Ἁ , , , , , - 

ἐς τὴν Χερσόνησον, χατελάμβανε δέ μιν ἐλϑόντα ἄλλα τῶν 
χατεχόντων τιρηγμάτων χαλεπώτερα. τρίτῳ μὲν γὰρ ἔτεϊ 

, Y , 2. , e S Mg * c tÓ 3 9 

τούτων Σχύϑας ἐχφεύγει" Σχύϑαι γὰρ οἱ νομάδες ἐρεϑισ- 
ϑέγτες ὑπὸ βασιλέος “αρείου συνεστράφησαν xal ἤλασαν 

- E , ΄ , , 3 

μέχρι τῆς Χερσονήσου ταύτης. τούτους ἐπιόντας οὐχ ὕπο- 
, € , » 3 Ἃ , P] €t [d] 

μείνας ὃ Μιλτιάδης ἔφευγε ἄπο Χερσονήσου, ἐς O οἵ τε 
"ΣΑΣ P] " OE F , c , f^ : Ὁ ͵ 

Σχύϑαι ἀπηλλάχϑησαν καί μιν οἱ “4οὁλογκοι κατήγαγον 
2 , - A M , , “. , 3 , - 

ὀπίσω. ταῦτα μὲν δὴ τρίτῳ ἕτεϊ ztQOvEQOY ἐγεγόνεξδ τῶν 
τότε μιν χατεχόντων" τότε δὲ πυνθανόμενος εἶναι τοὺς 
Φοίνιχας ἐν Τενέδῳ, πληρώσας τριήρεας πέντε χρημάτων 

- ΄ ΄ ^ , € 

τῶν παρεόντων ἀπέπλωες ἐς τὰς ϑήνας. καὶ ὥσπερ ὡρ- 
μήϑη & Καρδίης πόλιος, ἔπλωε διὰ τοῦ Μέλανος κόλπου" 

παραμείβετό τε τὴν Χερσόνησον xal οἱ doívizég οἱ περι-- 
, - , 3. EN M ^ LN - 

πίπτουσι τῇσι νηυσί. αὐτὸς μὲν δὴ Μιλτιάδης σὺν τῇσι 
τέσσερσι τῶν νεῶν καταφεύγει ἐς Tufgor, τὴν δέ οἱ πέμι- 
στὴν τῶν νεῶν χατεῖλον διώχοντες οἱ Φοίνιχες. τῆς δὲ 

γεὸς ταύτης ἔτυχε τῶν Μιλτιάδεω παίδων ὃ πρεσβύτατος 
2 , 2 - 2 , - , ' 

ἄρχων Μητίοχος, οὐκ &x τῆς OÀógov τοῦ Θρήιχος ξὼν 
* 344 - ὴ. ^ - - « e 

ϑυγατρὸς ἀλλ ἐξ ἄλλης" καὶ τοῦτον ἅμα τῇ νηὶ εἷλον oi 
Φοίνικες, καί μιν πυϑόμενοι ὡς εἴη Μιλτιάδεω τταῖς ἀνή- 
γαγον παρὰ βασιλέα, δοχέοντες χάριτα μεγάλην χαταϑή- 

"Sg cr ^ , , ) ÍT 2 - 

σεσϑαι, ὅτε δὴ Μιλτιάδης γνώμην ἀπεδέξατο ἐν τοῖσι 
Ἴωσι πείϑεσθϑαι χελεύων τοῖσι Σχύϑῃσι, ὅτι οἱ Σχύϑαι 
προσεδέοντο λύσαντας τὴν σχεδίην ἀποπλώειν ἐς τὴν ἑωυ- 

- ΡΞ , c , , ^ , 

τῶν. “Ιαρεῖος δέ, ὡς οἱ Φοίνικες Μητίοχον τὸν Μιλτιάδεω 
3 , , ' , ^ ^ 

ἀνήγαγον, ἐποίησε xaxov uiv οὐδὲν Μητίοχον, ἀγαϑὰ δὲ 
συχνά" χαὶ γὰρ οἶχον χαὶ χτῆσιν ἔδωχε χαὶ Περσίδα γυναῖχα, 
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ἐχ τῆς οἱ τέκνα ἐγένετο τὰ ἐς Πέρσας χεχοσμέαται. Μιλ- 
"S . 5:9) ει aptae "Ὁ 340.4 E 

τιάδης δὲ ἐξ Tufoov ἀπιχνέεται ἐς τὰς ϑήνας. 
' ' , - - / 3 «vv 

Kai xarà τὸ ἔτος τοῦτο £x τῶν Περσέων οὐδὲν ἐπὶ 
σιλέον ἐγένετο τούτων ἐς νεῖχος φέρον Ἴωσι, ἀλλὰ τάδε 

' , , - , , , - 

μὲν χρήσιμια χάρτα τοῖσι Ἴωσι ἐγένετο τούτου τοῦ ἔτεος. 
2 , A ς wl , C D. 2 , 

“ρταφέρνης ὃ Σαρδίων ὕπαρχος μεταπεμινάμενος ἀγγέ- 
- , , , 2 - ^ [i 

λους ἔχ τῶν πολίων συνϑήχας σφίσι αὐτοῖσι τοὺς Ἴωνας 

ἠνάγχασε ποιέεσϑαι, ἵνα δωσίδιχοι εἶεν xal μὴ ἀλλήλους 
φέροιέν τε xal ἄγοιεν. ταῦτά ve ἠνάγχασε ποιέειν, xol 
τὰς χώρας σφέων μετρήσας χατὰ τιαρασάγγας, τοὺς χαλέ- 

ουσι οἱ Πέρσαι τὰ τριήχοντα στάδια, χατὰ δὴ τούτους 
μετρήσας φόρους ἔταξε ἑχάστοισι, O0 χατὰ χώρην διατε- 
λέουσι ἔχοντες ἐχ τούτου τοῦ χρόνου αἰεὶ ἔτι xol ἐς ἐμὲ 

€ 2 A 9 ἐξ ΄, "Ee ty 9 δὲ δὲ ' 

ὡς ἐτάχϑησαν ἐξ ρταφέρνεος" ἐτάχϑησαν δὲ σχεδὸν χατὰ 
τὰ αὐτὰ τὰ χαὶ πρότερον εἶχον. χαί σφι ταῦτα μὲν εἰρη- 

“ 35 ci -5» - , 
γαῖα ἣν. Gua δὲ τῷ ἔαρι, τῶν ἄλλων καταλελυμένων στρα- 
τηγῶν ἐχ βασιλέος, Μαρδόνιος ὃ Γωβρύεω χατέβϑαινε ἐπὶ 

, * M * , ^ cr 5) 

ϑάλασσαν, στρατὸν ττολλὸν uiv χάρτα πεζὸν ἅμα ἀγόμενος 
σεολλὸν δὲ ναυτικόν, ἡλιχίην τε νέος éOv xal νεωστὶ γεγα- 

' , , € , 3 t- or » 

μηχὼς βασιλέος “αρείου ϑυγατέρα “ρτοζώστρην. ἄγων 

δὲ τὸν στρατὸν τοῦτον ὃ Μαρδόνιος ἐπείτε ἐγένετο ἐν τῇ 
^4 , ' ' ' ^ * " [1 - 

Κιλιχίῃ, αὐτὸς uiv ἐπιβὰς ἐπὶ νεὸς ἐχομίζετο Gua τῇσι 
» , s » M 31. 27 ἡ ἢ ς , 5 
ἄλλῃσι γηυσί, στρατιὴν δὲ τὴν τιεζὴν ἄλλοι ἡγεμόνες ἦγον 
i x A EA ἢ c ^ , * ὌΝ ἼΩΝ 4 
ἐπὶ τὸν Ελλήσποντον. ὡς δὲ παραπλώων τὴν Aoíny ἀπί- 
zero ὃ Μαρδόνιος ἐς τὴν Ἰωνίην, ἐνθαῦτα μέγιστον ϑῶ «£o ὃ Mao c ἐς τὴν Ἰωνίην, ἐνθαῦτα μέγι ὕμα 

, - ' 2 Y , c , , - 

ἐρέω τοῖσι μὴ ἀποδεχομένοισι “Ελλήνων Περσέων τοῖσι 
* , , 3 , c i , 

ἑπτὰ Ὀτάνην γνώμην ἀποδέξασϑαι ὡς χρεὼν εἴη Ómuo- 
χρατέεσϑαι Πέρσας" τοὺς γὰρ τυράννους τῶν Ἰώνων χκατα- 

, ΄ ς , , , . 

σταυσας πάντας O Μαρδόνιος δημοχρατίας χατίστη ἐς τὰς 

πόλις. ταῦτα δὲ ποιήσας ἠττείγετο ἐς τὸν λλήσπτοντον. 
ὡς δὲ συνελέχϑη μὲν χρῆμα «τολλὸν νεῶν, συνελέχϑη δὲ 
χαὶ πεζὸς στρατὸς πολλός, διαβάντες τῆσι γηυσὶ τὸν 'EÀ- 

λήσποντον ἐπορεύοντο διὰ τῆς “Εὐρώπης, & πορεύοντο δὲ 
ἐπί τε Ἐρέτριαν καὶ ϑήνας. αὗται μὲν ὧν σφι πρόσχημα 
ἦσαν τοῦ στόλου" ἀτὰρ ἐν νόῳ ἔχοντες ὅσας ἂν τιλείστας 
δύναιντο χαταστρέφεσϑαι τῶν Ἑλληνίδων “τολίων, τοῦτο 
μὲν δὴ τῇσι νηυσὶ Θασίους οὐδὲ χεῖρας ἀνταειραμένους 
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, - ' - c , * " 

κατεστρέψαντο, τοῦτο δὲ τῷ πεζῷ MaxeÓóvag πρὸς τοῖσι 
^ M 

ὑπάρχουσι δούλους προσεχτήσαντο' τὰ γὰρ ἐντὸς Μᾶαχε- 
, , , » 5 c , 2 

δόνων ἔϑνεα πάντα σφι ἤδη ἣν ὑποχείρια γεγονότα. ἔκ 
, , , € * ^ » , 

μὲν δὴ Θάσου διαβαλόντες ττέρην ὑπὸ τὴν ἤπειρον ἐχομί- 
t- , 2. , 2) M 3 , c , ^ 

ζοντο μέχρι ἠίχάνϑου, £x δὲ χάνϑου δρμιεόμενοι vOv 
2) !( 2 ' , , 

ἤϊϑων περιέβαλλον. ἔττιπεσὼν δέ σφι περιτλώουσι Bo- 
, ' , 2 , , , 

ρέης ἄνειιος μέγας τε χαὶ ἄπορος κάρτα τρηχέως ττεριέσπε 
^ ^ - - n^" ' ^ » 

πλήϑεϊ πολλὰς τῶν νεῶν ἐχβάλλων πρὸς τὸν ἥἄϑων. λέγε- 

ται γὰρ χατὰ τριηχοσίας μὲν τῶν νεῶν τὰς διαφϑαρείσας 
5 (3 M d , , 2 , * cr ^ 

εἶναι, ὑπὲρ δὲ δύο μυριάδας ἀνϑρώτιων" core γὰρ ϑηριω- 
’ , - , , - ^ » 

δεστάτης ἐούσης τῆς ϑαλάσσης ταύτης τῆς περὶ τὸν ϑων, 
€ * € M - , ὃ L c T € δὲ 

οἱ μὲν ὑπὸ τῶν ϑηρίων διεφρϑείροντο ἁρπαζόμενοι, ot δὲ 
^ ' , , 2 - , 3 

πρὸς τὰς πέτρας ἀρασσόμενοι, οἱ δὲ αὐτῶν νέειν οὐχ 
M - , - c 

ἠπιστέατο «al «ava τοῦτο διεφϑείροντο, οἱ δὲ δίγεϊ. ὃ μὲν 
3 e 7 x 
δὴ ναυτιχὺς στρατὸς οὕτω ἔπρησσε, Δαρδονίῳ δὲ xai τῷ 
πεζῷ στρατοπεδευομένῳ ἐν Μαχεδονίη νυχτὸς Βρύγοι 

£x 3 dx E vd A4" . , c Θρήιχες ἐπεχείρησαν" καί σφεῶν πολλοὺς φονεύουσι OL 
, , M 3 * , 2 , 

Βρύγοι, Μαρδόνιον δὲ αὐτὸν τρωματίζουσι. οὐ μέντοι 
ὑδὲ αὐτοὶ δουλοσύνην διέφυ) ὃς Περσέων" οὐ wó οὐδὲ αὐτοὶ δουλοσύνην διέφυγον πρὸς Περσέων" ov γὰρ 
M , 2 , - , 

δὴ πρότερον ἀπανέστη ἔχ τῶν χωρέων τούτων Μαρδόνιος 
A , € , , , 

πρὶν ἢ σφεας ὑποχειρίους ἐποιήσατο. τούτους μέντοι 
2 - M , ce - - 

χαταστρειψψάμενος ἀπῆγε τὴν στρατιὴν ὀ:τίσω ἅτε τῷ πεζῷ 
, ' ' , - - 

τε προσπταίσας πρὸς τοὺς Βρύγους xal τῷ ναυτιχῷ με- 
, * , [3 € P^ - 

γάλως περὶ τὸν Z9«v. οὗτος μέν vvv ὃ στόλος αἰσχρῶς 

ἀγωνισάμενος ἀττηλλάχϑη ἐς τὴν Τσίην 4 h 5 SCA PEL 4 j| 5 / jv. 
, M , “. , € M - ' 

“ευτέρῳ δὲ ἔτεϊ τούτων ὃ Zageiog πρῶτα μὲν Θασίους 
Oo? , € - , διαβληϑέντας ὑπὸ τῶν ἀστυγειτόνων ὡς ἀπόστασιν μη- 

χανοίατο, πέμψας ἄγγελον ἐχέλευέ σφεας τὸ τεῖχος περι- 
: χαὶ τὰς νέας dc 2MB8Ór χοιιίζειν Í γὰρ, δὲ αιρέειν καὶ τὰς νέας ἐς Ἄβδηρα xouílew. οἱ γὰρ δὴ 

a, T € 3. 1€ , - , , 

Θάσιοι, oia vri Ἱστιαίου τε τοῦ Μιλησίου zt0210071,9éy- 
, 2 , , , - 

τες καὶ προσόδων ἑουσέων μεγάλων, £yoéovro τοῖσι yorj- 
μασι νέας τε ναυπηγεόμενοι μαχρὰς χαὶ τεῖχος ἰσχυρότερον 

, ς , , , - 

περιβαλλόμενοι. ἡ δὲ πρόσοδός σφι ἐγίνετο ἔχ τε τῆς 
3 , 3 A d d , - ἠπείρου καὶ ἀπὸ τῶν μετάλλων. ἐχ μέν γε τῶν ex Xxaz- 

- CL A - , ^^ ^ , 

τῆς YÀgg τῶν χρυσέων μετάλλων τὸ ἐπίπαν ὀγδώκοντα 
τάλαντα προσήιε, £x δὲ τῶν ἐν αὐτῇ Θάσῳ ἐλάσσω uiv 

͵ ' 1 cr e a SR , 2 - 
τούτων, συχνὰ δὲ οὕτω Cte τὸ ἐπίπαν Θασίοισι éovOt | 
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χαρπῶν ἀτελέσι προσήιε ἀπό τε τῆς ἠπείρου xal τῶν 
μετάλλων ἔτεος ἑχάστου διηχόσια τάλαντα, ὅτε δὲ τὸ πλεῖ- 
στον προσῆλϑε, τριηχόσια. εἶδον δὲ χαὶ αὐτὸς τὰ μέταλλα 
ταῦτα, xal μαχρῷ ἣν αὐτῶν ϑωμασιώτατα τὰ οἱ Φοίνιχες 
ἀνεῦρον οἱ μετὰ Θάσου χτίσαντες τὴν νῆσον ταύτην, ἵτις 
γῦν ἐπὶ τοῦ Θάσου τούτου τοῦ Φοίνιχος τὸ οὔνομα ἔσχε. 
τὰ δὲ μέταλλα τὰ Φοινιχιχὰ ταῦτα ἐστὶ τῆς Θάσου μεταξὺ 
αἹϊνύρων τε χώρου χαλεομένου χαὶ Κοινύρων, ἀντίον δὲ 
Σαμοϑρηίχης, οὖρος μέγα ἀνεστραμμένον ἐν τῇ ζητήσι. 
τοῦτο μέν νύν ἐστι τοιοῦτο" οἱ δὲ Θάσιοι τῷ βασιλέι 
χελεύσαντι χαὶ τὸ τεῖχος τὸ σφέτερον χατεῖλον xci τὰς 
γέας τὰς πάσας ἐχόμισαν ἐς ;Ἴβδηρα. 

Μετὰ δὲ τοῦτο ἀτπτεπειρᾶτο ὃ Ζαρεῖος τῶν Ἑλλήνων 
0 τι ἐν νόῳ ἔχοιεν, κότερα πολεμέειν ἑωυτῷ ἢ παραδι- 
δόναι σφέας αὐτούς. διέπεμπε ὧν χήρυχας ἄλλους ἄλλῃ 
τάξας ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα, χελεύων αἰτέειν βασιλέϊ γῆν τε 
xal ὕδωρ. τούτους μὲν δὴ ἐς τὴν Ἑλλάδα ἔπεμπε, ἄλλους 
δὲ χήρυχας διέπεμπε ἐς τὰς ἑωυτοῦ δασμοφόρους πόλις 
τὰς παραϑαλασσίους, κελεύων νέας τε μαχρὰς xoi ἵἱστττα- 

γωγὰ πλοῖα ποιέεσθαι. οὗτοί τε δὴ παρεσχευάζοντο 
ταῦτα, χαὶ τοῖσι ἥκουσι ἐς τὴν Ελλάδα χήρυξι πολλοὶ μὲν 
ἠττειρωτέων ἔδοσαν τὰ προΐσχετο αἰτέων ὁ Πέρσης, πάν- 
τὲς δὲ νησιῶται ἐς τοὺς ἀπιχοίατο αἰτήσοντες. οἵ τε δὴ 
ἄλλοι νησιῶται διδοῦσι γῆν τε xol ὕδωρ “αρείῳ xal δὴ 
xal Αἰγινῆται. ποιήσασι δέ σφι ταῦτα ἰϑέως Ἡϑηναῖοι 
ἐπεχέατο, δοχέοντες ἐπὶ σφίσι ἐπέχοντας τοὺς Αἰγινήτας 

δεδωχέναι, ὡς ἅμα τῷ Πέρσῃ ἐπὶ σφέας στρατεύωνται. 
xai ἄσμενοι προφάσιος ἐπελάβοντο, φοιτέοντές τε ἐς τὴν 
Σπάρτην κατηγόρεον τῶν «Τἰγινητέων τὰ στετοιήκοιεν ztQ0- 
δόντες τὴν Ελλάδα. πρὸς ταύτην δὲ τὴν χατηγορίην Κλεο- 
μένης ὃ Ἀναξανδρίδεω βασιλεὺς ἐὼν Σπαρτιητέων διέβη 
ἐς ἀἴγιναν, βουλόμενος συλλαβεῖν Αἰγινητέων τοὺς αἰτίω- 
τάτους. ὡς δὲ ἐπειρᾶτο συλλαμβάνων, ἄλλοι τε δὴ αὐτῷ 
ἐγένοντο ἀντίξοοι τῶν Αἰγινητέων, ἐν δὲ δὴ χαὶ Κρῖος ὃ 
Πολυχρίτου μάλιστα, ὃς οὐχ ἔφη αὐτὸν οὐδένα ἄξειν χαί- 

ροντα «Τἰγινητέων" ἄνευ γάρ μιν Σπαρτιητέων τοῦ κοινοῦ 
ποιέειν ταῦτα, ὑπ᾿ ̓ Ιϑηναίων ἀναγνωσθέντα χρήμασι" ἅμα 
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γὰρ ἂν μιν τῷ ἑτέρῳ βασιλέϊ ἐλϑόντα συλλαμβάνειν. ἔλεγε 
δὲ ταῦτα ἐξ ἐπιστολῆς τῆς Φ“ημαρήτου. Κλεομένης δὲ ἀπε- 
λαυνόμενος à τῆς ἰγίνης εἴρετο τὸν Κρῖον 0 τι οἱ εἴη 
τὸ οὔνομα" ὃ δέ οἱ τὸ ἐὸν ἔφρασε. ὃ δὲ Κλεομένης πρὸς 
αὐτὸν ἔφη “ἤδη νῦν καταχαλχοῦ, ὦ χριέ, τὰ κέρεα, ὡς 
συνοισόμενος μεγάλῳ χαχῷ." 

Ἔν δὲ τῇ Σπάρτῃ τοῦτον τὸν χρόνον ὑπομένων Zmud- 
Qnros. Ó Apíavovog διέβαλλε τὸν Κλεομένεα, ἐὼν βασιλεὺς | 

zal οὗτος Σπαρτιητέων, οἰχίης δὲ τῆς ὑποδεεστέρης, xac 
ἄλλο μὲν οὐδὲν ὑποδεεστέρης (ἀττὸ γὰρ τοῦ αὐτοῦ ysyÓ- 
γασι), χατὰ πρεσβυγένειαν δέ χως τετίμηται μᾶλλον ἢ 
Εὐρυσϑένεος. «1αχεδαιμόνιοι γὰρ δμολογέοντες οὐδενὲ 
ποιητῇ λέγουσι αὐτὸν Πριστόδημιον τὸν ριστομάχου τοῦ 
Κλεοδαίου τοῦ Ὕλλου βασιλεύοντα ἀγαγεῖν σφέας ἐς vav- 
τὴν τὴν χώρην τὴν νῦν χεχτέαται, ἀλλ ov τοὺς ριστοδήμου 
“πταῖδας. μετὰ δὲ χρύνον οὐ πολλὸν Πριστοδήμῳ τεχεῖν 
τὴν γυναῖχα, τῇ οὔνομα εἶναι “ργείην᾽ ϑυγατέρα δὲ αὐτὴν 
λέγουσι εἶναι Αὐτεσίωνος τοῦ Τισαμενοῦ τοῦ Θερσάνδρου 
τοῦ Πολυνείχεος" ταύτην δὲ τεχεῖν δίδυμα, ἐπιδόντα δὲ 
τὸν ᾿Ιριστόδημον τὰ τέχνα νούσῳ τελευτᾶν. “αχεδαιμο- 

γίους δὲ τοὺς τότε ἐόντας βουλεῦσαι χατὰ νόμον βασιλέα 
τῶν παίδων τὸν πρεσβύτερον ποιήσασϑαι. οὐχ ὠν δή 

σφεας ἔχειν ὁχότερον ἕλωνται, ὥστε xai ὁμοίων καὶ ἴσων 
ἐόντων οὐ δυναμένους δὲ γνῶναι, ἢ καὶ πρὸ τούτου, ἔπει- 
ρωτᾶν τὴν τεχοῦσαν. τὴν δὲ οὐδὲ αὐτὴν φάναι διαγινώ- 
σχειν εἰδυῖαν μὲν xal τὸ χάρτα λέγειν ταῦτα, βουλομέ- 
γὴν δέ, εἴ xoc ἀιιφότεροι γενοίατο βασιλέες. τοὺς cv δὲ 
“Ἱαχεδαιμονίους ἀπορέειν, ἀπορέοντας δὲ πέμπειν ἐς zfeÀ- 

M EN , e , - 

qovg émeugngouévovg 0 τι χρήσωνται τῷ πρήγματι. τὴ 
δὲ Πυϑίην κελεύειν σφέας &ugó ; δέα ἡγήσα- ]v κξλε ρέας ἀιιφότερα τὰ παιδία ἡγήσα- 
σϑαι βασιλέας, τιμᾶν δὲ μᾶλλον τὸν γεραίτερον. τὴν uà 

' , - , 3 - - | 

δὴ Πυϑίην ταῦτά σφι ἀνελεῖν, τοῖσι δὲ “Παχεδαιμονίοισι 
2 , 3 Ld cr tr - ἢ 

ἀπορέουσι οὐδὲν ἕσσον ὕὅχως ἐξεύρωσι αὐτῶν τὸν τιρεσβύ- 
ς , » , - y 

τερον, ὑπτοϑέσϑαι ἄνδρα Μεσσήνιον τῷ ovvoua εἶναι Havt- 
sue , ji bd ' , , - 

την᾽ ὑποϑέσϑαι δὲ τοῦτον τὸν Πανίτην τάδε τοῖσι Aaxe- 
’ ^5 M , c , - | 

δαιμονίοισι, φυλάξαι τὴν γειναμένην ὁχότερον τῶν zcaíócn 
πρότερον λούει «cl σιτίζει" xol ἢν μὲν xarà ταὐτὰ qat. 
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νηται αἰεὶ ποιεῦσα, τοὺς δὲ zt&y ἕξειν 000v τι xai δίζην- 
M 20/ 2c - 5^ ' - M 3 L 

ται xal ἐϑέλουσι ἐξευρεῖν, ἣν δὲ πλανᾶται χαὶ ἐχείνη 
^ - - , , 2 , 

ἐναλλὰξ ποιεῦσα, δῆλά σφι ἔσεσϑαι ὡς οὐδὲ ἐχείνη πλέον 
2 3 3:531: 5) / , € 2 - 

οὐδὲν oide, ἐπ ἄλλην vé σφεας τράπεσϑαι 000v. ἐνθαῦτα 

δὴ τοὺς Σπαρτιήτας χατὰ τὰς τοῦ Μεσσηνίου ὑποϑήκχας 
, A , - 3 , , - 

φυλάξαντας τὴν μητέρα τῶν “ριστοδήμου πταίδων λαβεῖν 
xarà ταὐτὰ τιμέουσαν τὸν πρότερον xal σίτοισι xai λου- 
τροῖσι, οὐχ εἰδυῖαν τῶν εἵνεχεν ἐφυλάσσετο. λαβόντας 
δὲ τὸ παιδίον τὸ τιμέομενον πρὸς τῆς γειναμένης ὡς ἐὸν 
πρότερον τρέφειν ἕν τῷ δημοσίῳ" χαί οἱ οὔνομα τεϑῆναι 

2 , € j , ^ , 3 

Εὐρυσϑένεα, τῷ δὲ νεωτέρῳ Προχλέα. τούτους ἀνδρω- 
᾿, 2 , ἡ N , , , 

ϑέντας αὐτούς τε ἀδελφεοὺς ἐόντας λέγουσι διαφόρους 
3 ^ , , - t-r, LENA ' x 2 AS 

εἶναι τὸν πτάντα χρόνον τῆς ζόης ἀλλήλοισι, καὶ τοὺς ἀπὸ 
, ΄, € , "D 

τούτων γενομένους ὡσαύτως διατελέειν. 
Ταῦτα μὲν “αχεδαιμόνιοι λέγουσι μοῦνοι Ἑλλήνων" 

τάδε δὲ χατὰ τὰ λεγόμενα ὑπ Ἑλλήνων ἐγὼ γρά j | γόμενα ὑπ᾽ Ἑλλήνων ἐγὼ γράφω, τού- 
τοὺς γὰρ δὴ τοὺς Ζωριέων βασιλέας μέχρι μὲν Περσέος τοῦ 
᾿“ανάης, τοῦ ϑεοῦ ἀπεόντος, καταλεγομένους ὀρϑῶς ὑπ᾽ 
᾿ς ΄ AES DON TRU MODERN OBEE NO PRSE d ' 
| -λλήνων καὶ ἀποδειχνυμένους ὡς εἰσὶ Ἕλληνες" ἤδη yag 

i - 2. ^ CX ^^ r^ - SN , 

᾿τηνιχαῦτα ἐς EAAQvag οὗτοι ἐτέλεον. ἔλεξα δὲ μέχρι Περ- 
' / - c 3:4/525,.53 3307 Q (DANT. í cr B 
| Géog τοῦδε εἵνεχεν, ἀλλ ovx ἀνέχαϑεν ἔτι ἔλαβον, ὅτι οὐχ 

, , ες , ᾿ - c ἔπεστι ἑπωνυμίη Περσέϊ οὐδεμία πατρὸς ϑνητοῦ, ὥσπερ 
« δ... 3 , » 3 - , , cc , 

| HoaxAét Ἰμφιτρύων. ἤδη ὧν 0994 λόγῳ χρεομένῳ “μέχρι 

Περσέος ὀρϑῶς εἴρηταί * ἀπὸ δὲ Δανάης τῆς Αχρι ρσέος ὀρϑῶς εἴρηταί μοι ἀπὸ δὲ, e τῆς ἴκρι- 
, "n ' 2 ' , 2 - , 

σίου χαταλέγοντι τοὺς ἄνω αἰεὶ π᾿ατέρας αὐτῶν φαινοίατο 
DES z c - / c , 3 97 2c , ἂν ξόντες οἱ τῶν “Ιωριέων ἡγεμόνες Αἰγύπτιοι ἰϑαγενέες. 

- VER Sn ^ ^27 ^7 € 

ταῦτα μέν νυν χατὰ Ἕλληνες λέγουσι γεγενεηλόγηται" ὡς 
' , "4 ^? ν᾽ ε * ^ 

δὲ ὃ παρὰ Περσέων λόγος λέγεται, αὐτὸς ὃ Περσεὺς ἐὼν 

Ἰσσύριος ἐγένετο Ἕλλην, ἀλλ οὐκ oi Περσέος πρόγονοι" «σσύριος ἐγένετο “Ἕλλην, ἀλλ οὐκ οἱ Περσέος σιρόγονοι 
' $.2 , , / 2 , 

τοὺς δὲ “χρισίου γε πατέρας ὁμολογέοντας x«t οἰχηιό- 
fe 2 , , ἊΝ 5 , € 

τητὰ Περσέϊ οὐδέν, τούτους δὲ εἶναι, χατάττερ EAAnveg 
λέγουσι, Alyvzttíovg. 

Ἁ - , ^ , s , E [44 ^ 

Kai ταῦτα μέν vvv περὶ τούτων εἰρήσϑω" ὁ τι δὲ 
ἐόντες «Τἰγύπτιοι, χαὶ 0 τι ἀποδεξάμενοι ἔλαβον τὰς Ζω- 
ριέων βασιληίας, ἄλλοισι γὰρ περὶ αὐτῶν εἴρηται, ἐάσομεν 
αὐτά" τὰ δὲ ἄλλοι οὐ κατελάβοντο, τούτων μνήμην τοι- 
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ήσομαι. γέρεά τε δὲ τάδε τοῖσι βασιλεῦσι Σπαρτιῆται 56 
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δεδώχασι, ἱροσύνας δύο, Διός τε «Ἱαχεδαίμονος wai zog 

οὐρανίου, xci πόλεμόν γε ἐχφέρειν ἐπ᾽ ἣν ἂν βούλωνται 
χώρην, τούτου δὲ μηδένα εἶναι Σπαρτιητέων διαχωλυτήν, 
εἰ δὲ μή, αὐτὸν ἐν τῷ Gysei ἐνέχεσϑαι" στρατευομένων δὲ 
πρώτους ἰέναι τοὺς βασιλέας, ὑστάτους δὲ ἀπιέναι. ἕχα- 

τὸν δὲ ἄνδρας λογάδας ἐπὶ στρατιῆς φυλάσσειν αὐτούς" 
προβάτοισι δὲ χρᾶσϑαι ἐν τῇσι ἐξοδίησι ὁχόσοισι ἂν ἐϑέ- 
λωσι" τῶν δὲ ϑυομένων ἁπάντων τὰ δέρματά τε xai τὰ 
γῶτα λαμβάνειν σφέας. ταῦτα μὲν τὰ ἐμυτολέμια, τὰ δὲ 
ἄλλα τὰ εἰρηναῖα χατὰ τάδε σφι δέδοται. ἣν ϑυσίην τις 
δημοτελέα ποιέηται, πρώτους ἐπὶ τὸ δεῖπνον ἵζειν τοὺς 
βασιλέας, χαὶ ἀπὸ τούτων πρῶτον ἄρχεσϑαι διπλήσια 
γέμοντας ἑχατέρῳ τὰ πάντα ἢ τοῖσι ἄλλοισι δαιτυμόνεσι" 
χαὶ σπονδαρχίας εἶναι τούτων χαὶ τῶν τυϑέντων τὰ δέρ- 
ματα. νεομηγνίας δὲ ἀνὰ πάσας xal ἑβδόμας ἱσταμένου 
τοῦ μηνὸς δίδοσθαι ix τοῦ δημοσίου ἱρήιον τἔέλεον ἕχα- 
τέρῳ ἐς ἠπόλλωνος χαὶ μέδιμνον ἀλφίτων καὶ οἴνου τε- 
τάρτην “]αχωνιχήν, xal ἐν τοῖσι ἀγῶσι πᾶσι προεδρίας 

ἐξαιρέτους. «al προξείνους ἀποδειχνύναι τούτοισι προσ- 

χέεσϑαι τοὺς ἂν ἐϑέλωσι τῶν ἀστῶν, xol Πυϑίους αἱρέε- 
σϑαι Óvo ἑἕχάτερον᾽ οἱ δὲ Πύϑιοί εἰσι ϑεοπρόποι ἐς 
“Ιελφούς, σιτεόμενοι μετὰ τῶν βασιλέων τὰ δημόσια. μὴ 
ἐλϑοῦσι δὲ τοῖσι βασιλεῦσι ἐπὶ τὸ δεῖτονον ἀποπέμπεσ- 
ϑαί σφι ἐς τὰ οἰχία ἀλφίτων τε δύο χοίνιχας ἑχατέρῳ 
χαὶ οἴνου χοτύλην, παρεοῦσι δὲ διπλήσια πάντα δίδοσ- 
ϑαι᾿ τὠυτὸ δὲ τοῦτο καὶ πρὸς ἰδιωτέων χληϑέντας ἐπὶ 
δεῖπνον τιμᾶσϑαι. τὰς δὲ μαντηίας τὰς γινομένας τού- 

τους φυλάσσειν, συνειδέναι δὲ zal τοὺς Πυϑίους. δικάζειν 
δὲ μούνους τοὺς βασιλέας τοσάδε μοῦνα, πατρούχου τε 

“πταρϑένου ττέρι, ἐς τὸν ἱχνέεται ἔχειν, ἢν μήπερ ὃ πατὴρ 
αὐτὴν ἐγγυήσῃ, καὶ 000» δημοσιέων πέρι. καὶ ἣν τις 
ϑετὸν παῖδα ποιέεσϑαι ἐϑέλῃ, βασιλέων ἐναντίον ττοιέε-- 
σϑαι. καὶ παρίζειν βουλεύουσι τοῖσι γέρουσι, ἐοῦσι δυῶν 
δέουσι τριήχοντα" ἢν δὲ μὴ ἔλθωσι, τοὺς μάλιστά σφι 
τῶν γερόντων προσήχοντας ἔχειν τὰ τῶν βασιλέων γέρεα, 
δύο ψήφους τιϑεμένους, τρίτην δὲ τὴν ἑωυτῶν. 

Ταῦτα μὲν ζώουσι τοῖσι βασιλεῦσι δέδοται &x τοῦ 
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χοινοῦ τῶν Σπαρτιητέων, ἀποθανοῦσι δὲ τάδε. ἱππέες 

περιαγγέλλουσι τὸ γεγονὸς χατὰ πᾶσαν τὴν “αχωνιχήν, 
χατὰ δὲ τὴν πόλιν γυναῖχες πτεεριιοῦσαι λέβητα «goréovot. 
ἐπεὰν ὧν τοῦτο γίνηται τοιοῦτο, ἀνάγχη ἐξ οἰχίης ἑκάστης 
ἐλευϑέρους δύο χαταμιαίνεσϑαι, ἄνδρα τε χαὶ γυναῖχα" 
μὴ ποιήσασι δὲ τοῦτο ζημίαι μεγάλαι ἐπιχέαται. νόμος 
δὲ τοῖσι «““αχεδαιμονίοισε κατὰ τῶν βασιλέων τοὺς ϑανά- 
τους ἐστὶ ὠυτὸς καὶ τοῖσι βαρβάροισι τοῖσι ἐν τῇ “Ισίῃ" 
τῶν γὰρ ὧν βαρβάρων οἱ πλεῦνες τὠυτῷ νόμῳ χρέονται 
χατὰ τοὺς ϑανάτους τῶν βασιλέων. ἐπεὰν γὰρ ἀποϑάνῃ 
βασιλεὺς “αχεδαιμονίων, ἐχ πάσης δεῖ “]αχεδαίμονος, 
χωρὶς Σπαρτιητέων, ἀριϑμῷ τῶν περιοίχων ἀναγχαστοὺς 
ἐς τὸ χῆδος ἰέναι. τούτων ὧν xci τῶν εἱλωτέων χαὶ αὐτῶν 
Σπαρτιητέων ἐπεὰν συλλεχϑέωσι ἐς τὠυτὸ πολλαὶ χιλιά- 
δὲς σύμμιγα τῇσι γυναιξί, χόπτονταί τε τὰ μέτωττα προ- 
ϑύμως xci οἰμωγῇ διαχρέονται ἀτιλέτῳ, φάμενοι τὸν 
ὕστατον αἰεὶ ἀπογενόμενον τῶν βασιλέων, τοῦτον δὴ γε- 
γέσϑαι ἄριστον. ὃς δ᾽ ἂν ἐν πολέμῳ τῶν βασιλέων ἀπο- 
ϑάνῃ, τούτῳ δὲ εἴδωλον σχευάσαντες ἐν χλίνῃ εὖ ἐστρω- 
μένῃ ἐχφέρουσι. ἐπεὰν δὲ ϑάψωσι, ἀγορὴ δέχα ἡμερέων 
οὐχ ἵσταταί σφι οὐδ᾽ ἀρχαιρεσίη συνίζει, ἀλλὰ πενϑέουσι 
ταύτας τὰς ἡμέρας. 

Συμφέρονται δὲ ἄλλο τόδε τοῖσι Πέρσησι. ἐπεὰν &zo- 
ϑανόντος τοῦ βασιλέος ἄλλος ἐνίστηται βασιλεύς, οὗτος 

ὃ ἐσιὼν ἐλευϑεροῖ ὅστις τε Σπαρτιητέων τῷ βασιλέϊ ἢ 
τῷ δημοσίῳ ὥφειλε" ἐν δ᾽ αὖ Πέρσῃσι ὃ χατιστάμενος 
βασιλεὺς τὸν προοφειλόμενον φόρον μετίει τῇσι πόλισι 
πάσῃσι. 

Συμφέρονται δὲ χαὶ τάδε Αἰγυπτίοισι “αχεδαιμόνιοι. 
οἱ χήρυχες αὐτῶν xal αὐληταὶ χαὶ μάγειροι ἐχδέχονται 
τὰς πατρωίας τέχνας, χαὶ αὐλητής τε αὐλητέω γίνεται 
xal μάγειρος μαγείρου xal κῆρυξ χήρυχος" οὐ xcr& λαμ- 
σιροφωνίην ἐπιτιϑέμενοι ἄλλοι σφέας τταραχληίουσι, ἀλλὰ 
χατὰ τὰ πάτρια ἐπιτελέουσι. 

Ταῦτα μὲν δὴ οὕτω γίνεται" τότε δὲ τὸν Κλεομένεα 
ἐόντα ἐν τῇ «Αἰγίνῃ xal χοινὰ τῇ Ἑλλάδι ἀγαϑὰ προερ- 
γαζόμενον ὃ “ημάρητος διέβαλε, οὐκ Αἰγινητέων οὕτω 
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χηδόμενος ὡς φϑόνῳ xci ἄγῃ χρεόμενος. Κλεομένης δὲ 
γοστήσας &m Αἰγίνης ἐβούλευε τὸν “ημάρητον παῦσαι 
ἧς βασιληίης, διὰ πρῆγμα τοιόνδε ἐπίβασιν ἐς αὐτὸν 

ποιεύμενος. “ίρίστωνι βασιλεύοντι ἐν Σπάρτῃ καὶ γήμαντε 
γυναῖχας δύο παῖδες οὐχ ἐγίνοντο. χαὶ οὐ γὰρ συνεγινώ- 
σχετο αὐτὸς τούτων εἶναι αἴτιος, γαμέει τρίτην γυναῖχα" 
ὧδε δὲ γαμέει. ἦν οἱ φίλος τῶν Σπαρτιητέων ἀνήρ, τῷ 
προσεχέετο τῶν ἀστῶν μάλιστα ὃ “ρίστων" τούτῳ τῷ 
ἀνδρὶ ἐτύγχανε ἐοῦσα γυνὴ χαλλίστη μαχρῷ τῶν ἐν Σπάρτῃ 
γυναικῶν, xal ταῦτα μέντοι καλλίστη ἐξ αἰσχίστης yevo- 
μένη. ἐοῦσαν γάρ μιν τὸ εἶδος φλαύρην ἢ τροφὸς αὐτῆς, 
οἷα ἀνϑρώπων τε ὀλβίων ϑυγατέρα καὶ δυσειδέα ἐοῦσαν, 
πρὸς δὲ καὶ δρέουσα τοὺς γονέας συμφορὴν τὸ εἶδος αὐτῆς 
ποιευμένους, ταῦτα ἕχαστα μαϑοῦσα ἐπιφράζεται τοιάδε. 
ἐφόρεε αὐτὴν ἀνὰ πᾶσαν ἡμέρην ἐς τὸ τῆς Ἑλένης ἱρόν" 
τὸ δ᾽ ἔστι ἐν τῇ Θεράπτνῃ χαλεομένη, ὕπερϑε τοῦ Φοιβηίου 
ἱροῦ" ὅχως δὲ ἐνείχειε 1) τροφός, πρός τε τώγαλμα ἵστη 

χαὶ ἐλίσσετο τὴν ϑεὸν ἀπαλλάξαι τῆς δυσμορφίης τὸ παι- 
δέον. xci δή κοτε ἀπιούσῃ £x τοῦ ἱροῦ τῇ τροφῷ γυναῖκα 
λέγεται ἐπιφανῆναι, € ἐπιφανε &igay δὲ ἐπείρεσϑαί μιν ὃ τι 
φέρει & τῇ ἀγχάλῃ ), καὶ τὴν φράσαι ὡς παιδίον φορέει, 
τὴν δὲ κελευσαί οἱ δεῖξαι, τὴν δὲ οὐ φάναι" ἀπειρῆσθαι 
γάρ οἱ &x τῶν γειναμένων pude ἐπιδειχνύναι" τὴν δὲ 

πάντως ἑωυτῇ κελεύειν δ εἠδἐξό ὁρέουσαν δὲ τὴν γυναῖκα 

περὶ πολλοῦ ποιευμένην ἰδέσϑαι, οὕτω δὴ τὴν τροφὸν 
δέξαι τὸ παιδίον" τὴν δὲ χαταψῶσαν τοῦ παιδίου τὴν 
χεφαλὴν εἶπαι ὡς χαλλιστεύσει πασέων τῶν ἐν Σπάρτῃ 

γυναιχῶν. ἀπὸ μὲν δὴ ταύτης τῆς ἡμέρης μεταπεσεῖν τὸ 

εἶδος. γαμέει δὲ δή μιν ἐς γάμου ὥρην ἀπιχομένην γητος 
ὃ ᾿λκχείδεω, οὗτος δὴ ὃ τοῦ “ρίστωνος φίλος. τὸν δὲ 

ρίστωνα ἔχνιζε ἄρα τῆς γυναιχὸς ταύτης ἔρως" μηχανᾶ- 
ται δὴ τοιάδε. αὐτός τε τῷ ἑταίρῳ, τοῦ ἣν ἢ γυνὴ αὕτη, 
ὑποδέχεται δωτίνην δώσειν τῶν ἑωυτοῦ πάντων ἕν, τὸ ἂν 
αὐτὸς ἐχεῖνος ἕληται, καὶ τὸν ἑταῖρον ἑωυτῷ ἐχέλευε ὡσαύ- 

τως τὴν ὁμοίην διδόναι. ὃ δὲ οὐδὲν φοβηϑεὶς ἀμφὶ τῇ 
γυναιχί, δρέων ἐοῦσαν xol “ρίστωνι γυναῖχα, καταινέει 
ταῦτα᾽ ἐπὶ τούτοισι δὲ Ogxovg ἐπήλασαν. μετὰ δὲ αὐτός 
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τε ὃ Aoíatcv ἔδωχε τοῦτο, ὅ τι δὴ ἦν, τὸ εἵλετο τῶν χει- 
, - , c , ^ ^ , 

μηλίων τῶν “ρίστωνος ὃ ἤγητος, x«i αὐτὸς τὴν ὁμοίην 
ζητέων φέρεσϑαι παρ᾽ ἐχείνου, ἐνθαῦτα δὴ τοῦ ἑταίρου 
τὴν γυναῖχα ἐπειρᾶτο ἀπάγεσϑαι. ὃ δὲ πλὴν τούτου μού- 
vov τὰ ἄλλα ἔφη καταινέσαι" ἀναγχαζόμενος μέντοι τῷ τε 
ὅρχῳ xal τῆς ἀπάτης τῇ παραγωγῇ ἀπίει ἀπάγεσϑαι. 

ce A ^ ^ , , - , 

οὕτω μὲν δὴ τὴν τρίτην ἐσηγάγετο γυναῖχα ὃ Ἀρίστων, 
τὴν δευτέρην ἀποπεμιψάμενος. ἐν δέ ol χρόνῳ ἐλάσσονι 

M , ' , - c ' ce Á 

zal ov πληρώσασα τοὺς δέκα μῆνας v γυνὴ αὕτη τίέχτει 
τοῦτον δὴ τὸν Ζημάρητον. xat τίς οἵ τῶν οἰχετέων ἐν 
ϑώχῳ χατημένῳ μετὰ τῶν ἐφόρων ἐξαγγέλλει ὥς οἱ παῖς 

, € , , ' , wr a , ^ 

γέγονε. ὃ δὲ ἐπιστάμενός τε τὸν χρόνον τῷ ἠγάγετο τὴν 
γυναῖχα, xci ἐπὶ δαχτύλων συμβαλλόμενος τοὺς μῆνας, 

3 , , 3 - , 

eire ἀπομόσας ovx ἂν ἐμὸς εἴη. τοῦτο ἤχουσαν uiv ol 
ἔφοροι, πρῆγμα μέντοι οὐδὲν ἐποιήσαντο τὸ :ταραυτίχα. 
ὃ δὲ παῖς αὔξετο, xai τῷ “ρίστωνι τὸ εἰρημένον μετέμελε" 
παῖδα γὰρ τὸν Ζ“ημάρητον ἐς τὰ μάλιστά οἱ ἐνόμισε εἶναι. 
Φημάρητον δὲ αὐτῷ οὔνομα ἔϑετο διὰ τόδε" πρότερον 
τούτων πανδημεὶ Σπαρτιῆται Ἀρίστωνι, ὡς ἀνδρὶ εὐδο- 
χιμέοντι διὰ πάντων δὴ τῶν βασιλέων τῶν ἐν Σπάρτῃ 
γενομένων, ἀρὴν ἐποιήσαντο «ταῖδα γενέσϑαι. διὰ τοῦτο 

, ^ , , , , ' €», 

μέν οἱ τὸ οὔνομα 4ημάρητος ἐτέϑη, χρόνου δὲ προϊόντος 
, 2 , , ^ , ' , 

Aoíovov μὲν ἀπέϑανε, Ζημάρητος δὲ ἔσχε τὴν βασιληίην. 
, ; c 3 uA 77 , - - 
ἔδεε δέ, ὡς οἶχε, ἀνάπυστα γενόμενα ταῦτα καταπαῦσαι 

“ημάρητον τῆς βασιληίης, óc ἃ Κλεομένεϊ διεβλήϑη με- 
, , , € , 3 ' ' * 

γάλως πρότερόν τε ὃ “ημάρητος ἀπαγαγὼν τὴν στρατιὴν 
222 À UE EYE ^ δὲ ^ M , 31:3 ) , ' , ἐξ "ELcvgivog, xai δὴ «ai τότε ἐπ᾽ Αἰγινητέων τοὺς μηδέ- 

ὃ 2,’ , ς ' 3 2 , € 
σαντας διαβάντος Κλεομένεος. δρμηϑεὶς ὧν ἀποτίνυσϑαι 
0 Κλεομένης συντίϑεται «1ευτυχίδῃ τῷ Μενάρεος τοῦ 2}|γιος, 

L , - 32 « L ἕξ ^ ' 
ἐόντι οἰχίης τῆς αὐτῆς Δημαρήτῳ, ἐπ᾽ ᾧ τε, ἢν αὐτὸν χατα- 

, 47 3 ' , cr , Qs 33453 P] , 

στήσῃ βασιλέα ἀντὶ 4“Ζημαρήτου, &erat ot ἔπ Αἰγινήτας. 

ὁ δὲ “ευτυχίδης ἡν ἐχϑρὸς τῷ Φ“ημαρήτῳ μάλιστα γεγο- 
' Ν - , € , , , 

vog διὰ πρήγμα τοιόνδε" ἁρμοσαμένου “ευτυχίδεω IIéo- 
* , - , , c , 

x«Lov τὴν Χίλωνος τοῦ 4Ζημαρμένου ϑυγατέρα, ὃ 4mua- 
, 2 , , - , 

ρητος ἐπιβουλεύσας ἀποστερέει “ευτυχίδην τοῦ γάμου, 
φϑάσας αὐτὸς τὴν Πέρχαλον ἁρπάσας xal σχὼν γυναῖχα. 

M - - , € , ς b , 

χατὰ τοῦτο μὲν τῷ “ευτυχίδη ἡ ἔχϑρη ἡ ἐς τὸν Ζημάρητον 
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ἐγεγόνεε, τότε δὲ ix τῆς Κλεομένεος προϑυμίης ὃ Ζευ- 

τυχίδης χατόμνυται “ημαρήτου, φὰς αὐτὸν οὐχ ἱχνεομένως 
βασιλεύειν Σπαρτιητέων οὐχ ἐόντα παῖδα ρίστωνος. 
μετὰ δὲ τὴν χατωμοσίην ἐδίωχε ἀνασώζων ἐχεῖνο τὸ ἔπος, 

τὸ εἶπε “ρίστων τότε ὅτε οἱ ἐξήγγειλε ὃ οἰχέτης παῖδα 
γεγονέναι, ὃ δὲ συμβαλλόμενος τοὺς μῆνας ἀπώμοσε φὰς 
οὐχ ἑωυτοῦ μιν εἶναι. τούτου δὴ ἐπιβατεύων τοῦ ῥήματος 
ὃ “Ἰευτυχίδης ἀπέφαινε τὸν ““ημάρητον οὔτε ἐξ 4gíarovog 
γεγονότα οὔτε ἱχνεομένως βασιλεύοντα Σπάρτης, τοὺς ἐφό- 
ρους μάρτυρας παρεχόμενος ἐχείνους od τότε ἐτύγχανον 
πάρεδροί τε ἐόντες xal ἀχούσαντες ταῦτα Τρίστωνος. 

τέλος δὲ ἐόντων περὶ αὐτῶν νειχέων, ἔδοξε Σπαρτιήτῃσι 
ἐπείρεσϑαι τὸ χρηστήριον τὸ ἐν “ελφοῖσι εἰ Agíovovog 
εἴη παῖς ὃ 4Ζημάρητος. ἀνοίστου δὲ γενομένου £x προ- 
γοίης τῆς Κλεομένεος ἐς τὴν Πυϑίην, ἐνθαῦτα προσποιέε- 
ται Κλεομένης Κόβωνα τὸν ἠριστοφάντου, ἄνδρα ἐν 4:ελ- 
φοῖσι δυναστεύοντα μέγιστον, ὃ δὲ Κύβων Περίαλλαν τὴν 
πρόμαντιν ἀναπείϑει, τὰ Κλεομένης ἐβούλετο λέγεσϑαι, 
λέγειν. οὕτω δὴ ἢ Πυϑίη ἐπειρωτεόντων τῶν ϑεοπρό- 

zv ἔχρινε μὴ “Πρίστωνος εἶναι “]ημάρητον παῖδα. ὑστέρῳ 
μέντοι χρόνῳ ἀνάπυστα ἐγένετο ταῦτα, χαὶ Κόβων τε 
ἔφυγε ἔκ Δελφῶν καὶ Περίαλλα ἡ πρόμαντις ἐπαύϑη τῆς 
τιμῆς. 

Κατὰ μὲν δὴ τὴν 4ημαρήτου χατάπαυσιν τῆς βασι- 
ληίης οὕτω ἐγένετο, ἔφευγε δὲ “ημάρητος ex Σπάρτης ἐς 
Μήδους ἐχ τοιοῦδε ὀνείδεος. μετὰ τῆς βασιληίης τὴν κατά- 
παυσιν ὃ 4Ζημάρητος ἦρχε αἱρεϑεὶς ἀρχήν. ἦσαν μὲν δὴ 
γυμνοπαιδίαι, ϑηευμένου δὲ τοῦ “ημαρήτου ὃ “Ζευτυχίδης 
γεγονὼς ἤδη αὐτὸς βασιλεὺς ἀντ᾽ ἐχείνου, πέμψας τὸν 

ϑεράποντα ἐπὶ γέλωτί τε χαὶ λάσϑη εἰρώτα τὸν “ημά- 
ρητον ὁχοῖόν τι εἴη τὸ ἄρχειν μετὰ τὸ βασιλεύειν. ὃ δὲ 
ἀλγήσας τῷ ἐπειρωτήματι εἶστε φὰς avrog μὲν ἀμφοτέρων 
7,01 πεπειρῆσϑαι, ἐχεῖνον δὲ οὔ, τὴν μέντοι ἐπειρώτησιν 
ταύτην ἄρξειν «Ἰαχεδαιμονίοισι ἢ μυρίης καχότητος ἢ 
μυρίης εὐδαιμονίης. ταῦτα δὲ εἴπας χαὶ καταχαλυψάμενος 

11€ ἐχ τοῦ ϑεήτρου ἐς τὰ ἑωυτοῦ οἰχία, αὐτίχα δὲ παρα- 
σχευασάμενος ἔϑυε τῷ “ιὶ βοῦν, ϑύσας δὲ τὴν μητέρα 
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ἐχάλεσε. ἀπιχομένῃ δὲ τῇ μητρὶ ἐσϑεὶς ἐς τὰς χεῖράς ol 
τῶν σπλάγχνων χκατιχέτευε, λέγων τοιάδε. “ὦ μῆτερ, ϑεῶν 
σὲ τῶν τὲ ἄλλων χαταπτόμενος ἱχετεύω xal τοῦ ἑρχείου 
“πιὸς τοῦδε, φράσαι μοι τὴν ἀλήϑειαν, τίς μεύ ἐστι πατὴρ 
ὀρϑῷ λόγῳ. ΜΔευτυχίδης μὲν γὰρ ἔφη ἐν τοῖσι νείχεσι 
λέγων χκυέουσάν σε ἐκ τοῦ προτέρου ἀνδρὸς οὕτω ἐλϑεῖν 
“ταρ᾽ ̓ ρίστωνα᾽ οἱ δὲ καὶ τὸν ματαιότερον λόγον λέγοντες 
φασί σε ἐλθεῖν παρὰ τῶν οἰχετέων τὸν ὀνοφορβόν, καὶ 
ἐμὲ εἶναι ἐχείνου παῖδα. ἐγὼ ὧν σε μετέρχομαι τῶν ϑεῶν 
εἰπεῖν τὸ ἀληϑές" οὔτε γάρ, sl πεποίηχάς τι τῶν λεγο- 
μένων, μούνη δὴ τεεπτοίηχας, μετὰ ττολλέων δέ" 0 τε λόγος 
πολλὸς ἐν Σπάρτῃ ὡς ρίστωνι σπέρμα παιδοποιὸν οὐχ 
ἐνῆν" τεχεῖν γὰρ ἂν οἱ καὶ τὰς προτέρας γυναῖχας." ὃ μὲν 
δὴ τοιαῦτα ἔλεγε, ἡ δὲ ἀμείβετο τοισίδε. “ὦ παῖ, ἐπείτε 
u& λιτῇσι μετέρχεαι εἰπεῖν τὴν ἀλήϑειαν, ττᾶν ἐς σὲ κατει- 
ρήσεται τὸ ἀληϑές. ὥς με ἠγάγετο Ἀρίστων ἐς ἑωυτοῦ, 
γυχτὶ τρίτῃ ἀπὸ τῆς πρώτης ἦλϑέ μοι φάσμα εἰδόμενον 
ρίστωνι, συνευνηϑὲν δὲ τοὺς στεφάνους τοὺς εἶχε ἐμοὶ 
περιετέϑεε. xal τὸ uiv οἰχώχεε, xe δὲ μετὰ ταῦτα “ρί- 
στων. ὡς δέ με εἶδε ἔχουσαν στεφάνους, εἰρώτα τίς εἴη 
ὅ μοι δούς" ἐγὼ δὲ ἐφάμην éxeivoy: ὃ δὲ οὐκ ὑπεδέχετο. 
ἐγὼ δὲ χατωμνύμην φαμένη αὐτὸν οὐ χαλῶς ττοιέειν ἄτταρ- 
γεόμενον" ὀλίγῳ γάρ τι πρότερον ἐλϑόντα χαὶ συνευνη- 
ϑέντα δοῦναί μοι τοὺς στεφάνους. ὁρέων δέ ue χατομνυ- 
μένην ὃ Agíarov ἔμαϑε ὡς ϑεῖον εἴη τὸ πρῆγμα. καὶ 
τοῦτο μὲν οἵ στέφανοι ἐφάνησαν ἐόντες ἐχ τοῦ ἡρωίου τοῦ 
“αρὰ τῇσι ϑύρῃσι τῇσι αὐλείησι ἱδρυμένου, τὸ χαλέουσι 
ιστραβάχου" τοῦτο δὲ oí μάντιες τὸν αὐτὸν τοῦτον ἥρωα 
ἀναίρεον εἶναι. οὕτω, ὦ παῖ, ἔχεις τᾶν, ὅσον τι χαὶ βού- 
λεαι πυϑέσϑαι. ἢ γὰρ ἐκ τοῦ ἥρωος τούτου γέγονας, zat 
τοι σπτατήρ ἐστι ἠστράβαχος ὃ ἥρως, ἢ “ίρίστων" ἐν γάρ 
σε τῇ νυχτὶ ταύτῃ ἀναιρέομαι. τὰ δέ σευ μάλιστα χατά- 
πτονται οἱ ἐχϑροί, λέγοντες ὡς αὐτὸς “ίρίστων, ὅτε αὐτῷ 

σὺ ἠγγέλθης γεγεννημένος, πολλῶν ἀχουόντων οὐ φήσειέ 
σε ἑωυτοῦ εἶναι (τὸν χρόνον γάρ, τοὺς δέχα μῆνας, οὐδέχω 
ἐξήχειν), ἀϊδρείῃ τῶν τοιούτων ἐχεῖνος τοῦτο ἀπέρριψε τὸ 
ἔπος. τίχτουσι γὰρ γυναῖχες «al ἐννεάμηνα χαὶ ἑπτάμηνα, 
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M 5 - , - 3 ἣν» ec ' * , € -: 

xai οὐ πᾶσαι δέχα μῆνας ἐχτελέσασαι" ἐγὼ δὲ σέ, ὦ παῖ, 
, , JEN 2 , 2 LL 

ἑπτάμηνον ἔτεχον. ἔγνω δὲ xai αὐτὸς “ρίστων ov μετὰ 
^^ , 3 , ' , , - , 

“τολλὸν χρόνον ὡς ἀγνοίῃ τὸ ἔπος ἐχβάλοι τοῦτο. λόγους 
7η ^ , - - * , : * * 

δὲ ἄλλους περὶ γενέσιος τῆς σεωυτοῦ μὴ δέχεο" τὰ γὰρ 
, , 3 ΄ 2 X IS - 2 - 

ἀληϑέστατα πάντα ἀχήχοας. ἐχ δὲ ὀνοφορβῶν αὐτῷ τε 

“Ἱευτυχίδῃ καὶ τοῖσι ταῦτα λέγουσι τίχτοιεν αἱ γυναῖχες 
- 22 c P! 3 - 25 ς " , , Mj 

παῖδας. v uiv δὴ ταῦτα ἔλεγε, ὁ δὲ πυϑόμενός τε τὰ 
ἐβούλετο χαὶ ἐπόδια λαβὼν ἐπορεύετο ἐς Ἤλιν, τῷ λόγῳ 
φὰς ὡς ἐς Δελφοὺς χρησόμενος τῷ χρηστηρίῳ πορεύεται. 
«Ἱαχεδαιμόνιοι δὲ ὑποτοπηϑέντες “]ημάρητον δρησμῷ ἐπι- 

, 2 , , 5! 2 , * c 

χειρέειν ἐδίωχον. χαί χως ἔφϑη ἐς Ζάχυνϑον διαβὰς ὁ 
“ημάρητος ἐκ τῆς Ἤλιδος" ἐπιδιαβάντες δὲ οἱ “αχεδαι- 

, - € ' 3:X 8 

μόνιοι αὐτοῦ τε ἅπτοντο χαὶ τοὺς ϑεράποντας αὑτὸν 
2 , ' , 2 ' 22 δέὸδ 358 c P. Mf 

&ztGiQéOyTO. μετὰ δέ, ov γὰρ ξξεδίδοσαν αὐτὸν ot Ζαχύν-- 
ἘΞ , * Ῥ 3 " 

ϑιοι, ἐνθεῦτεν διαβαίνει ἐς τὴν ἡσίην παρὰ βασιλέα 
“αρεῖον. ὃ δὲ ὑπεδέξατό τε αὐτὸν μεγαλωστὶ xci γῆν τε 

^ , , € 5 , * 2 H , 

xal πόλις ἔδωχε. οὕτω ἀπίχετο ἐς τὴν “σίην Ζημάρητος 
, , , !^ , 

χαὶ τοιαύτῃ χρησάμενος τύχῃ, ἄλλα τε “]αχεδαιμογνίοισι 

συχνὰ ἔργοισί τε «ct γνώμῃσι ἀπολαμπρυνϑείς, ἐν δὲ δὴ 
χαὶ Ὀλυμπιάδα σφι ἀνελόμενος τεϑρίππῳ προσέβαλε, 
μοῦνος τοῦτο πάντων δὴ τῶν γενομένων βασιλέων ἐν 
Xr fy ? 7 Σπάρτῃ ποιήσας. 

, τς , , , 

«Ἱευτυχίδης δὲ ὁ Mevageog “]1᾿μαρήτου χαταπαυϑέντος 
διεδέξατο τὴν βασιληίην, καί οἱ γίνεται παῖς Ζευξίδημος, 

' P - , £T; , €T 

τὸν δὴ Kvvíazov μετεξέτεροι Σπαρτιητέων ἐχάλεον. οὗτος 
ς Te 9 £ ,^ , ^ ᾿ 

0 Ζευξίδημος οὐχ ἐβασίλευσε Σπάρτης" πρὸ “ευτυχίδεω 
Ἢ ^ - * TT 3 »Ὁ , 

γὰρ τελευτᾷ, λιπτὼν παῖδα Aoyióruov. “ευτυχίδης δὲ στε- 
^ 7 , E 2 

ρηϑεὶς Ζευξιδήμου γαμέει δευτέρην γυναῖχα Εὐρυδάμην, 
- , ' - | Ὶ ' , , 

ἐοῦσαν Mevíov uiv ἀδελφεὴν “ιαχτορίδεω δὲ ϑυγατέρα, 
&x τῆς οἱ ἔρσεν μὲν γίνεται οὐδέν, ϑυγάτηρ δὲ “αμπιτώ, 

' 3 , € L , , , - 

τὴν Joyíónuog 0 Ζευξιδήμου γαμέει δόντος αὐτῷ «“1ευτυ- 
χίδεω. οὐ μὲν οὐδὲ “ευτυχίδης zareyroa ἐν Σπά ἀλλὰ χίδεω. οὐ μὲν οὐδὲ “ευτυχίδης χατεγήρα ἐν Σπάρτῃ, ἀλλὰ 

΄ , ^ , y, 

τίσιν τοιήνδε τινὰ “Ζημαρήτῳ ἐξέτισε. ἐστρατήγησε «1αχε-- 
L 3 4.2 M , c , , 

δαιμονίοισι ἐς Θεσσαλίην, παρεὸν δέ οἱ ὑποχείρια πάντα 

ποιήσασϑαι ἐδωροδόχησε ἀργύριον πολλόν. ἐπ᾽ αὐτο- 
, € Ἁ 3 - - , 

φώρῳ δὲ ἁλοὺς αὐτοῦ ἐν τῷ στρατοπέδῳ ἐπιχατήμενος 
, , Jj , f , € * , C 

χειρίδι πλέῃ ἀργυρίου, ἔφυγε ἐκ Σπάρτης ὑπὸ δικαστήριον 
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c NEL SES, c , ur s2 , 
ὑπαχϑείς, χαὶ τὰ οἰχία οἵ χατεσχάφη᾽ ἔφυγε δὲ ἐς Τεγέην 

XL , 2 , - ' δι 2f L4 

χαὶ ἐτελεύτησε £v ταύτῃ. ταῦτα uiv δὴ ἐγένετο χρόνῳ 
cr S , ^ c - , ἃ: Φ τς , S τ᾽ ^ 

ὕστερον᾽ τότε δὲ ὡς τῷ Κλεομένεϊ εὖ 00091) τὸ ἐς τὸν 
΄ - 3m, N ; P 

Zhjudorvov πρῆγμα, αὐτίχα παραλαβὼν “ευτυχίδην ἤιε 
E] ' ΄ ΄ ΄ * ^ 
ἐπὶ τοὺς Αἰγινήτας, δεινόν τινά σφι ἔγχοτον διὰ τὸν προ- 

^ , € * » - 

σπηλαχισμὸν ἔχων. οὕτω δὴ οὔτε οἱ ““ἰγινῆται, ἀμφοτέρων 
τῶν βασιλέων ἡχόντων ἐπὶ αὐτούς, ἐδικαίευν ἔτι ἀντιβαί- 

- , , , , s 

vew, ἐχεῖνοί τε ἐπιλεξάμενοι ἄνδρας δέχα Alyunréov τοὺς 
πλείστου ἀξίους xal πλούτῳ χαὶ γένεϊ ἦγον, xal ἄλλους 
zai δὴ zai Koióv τε τὸν Πολυχρίτου καὶ Κάσαμιβον τὸν 
“ριστοχράτεος, οἵττερ ἔσχον μέγιστον χράτος" ἀγαγόντες 

δέ σφεας ἐς γῆν τὴν Ἀττιχὴν παραϑήχην χατατιϑέαται ἐς 
^ 3 , b] , 3 , . VY - 

τοὺς ἐχϑίστους Αἰγινήτῃσι ϑηναίους. μετὰ δὲ ταῦτα 
Κλεομένεα ἐπάϊστον γενόμενον χαχοτεχνήσαντα ἐς “ημά- 
ρητον δεῖμα ἔλαβε Σπαρτιητέων, wai ὑπεξέσχε ἐς Θεσ- Logs X rot b 
σαλίην. ἐνθεῦτεν δὲ ἀπιιχόμενος ig τὴν ρχαδίην νεώ- 
τέρα ἔπρησσε πρήγματα, συνιστὰς τοὺς ρχάδας ἐπὶ τῇ 

, M^ [0] , ἘΣ " cr , 

Σπάρτῃ, ἄλλους τε ὁρχους προσάγων σφι ἡ μὲν εινεσϑαί 
J - - » 2727 , M M M 3 , σφεας αὐτῷ τῇ ἂν ἐξηγέηται, xai δὴ xai ἐς Νώναχριν 

πόλιν πρόϑυμος ἣν τῶν ᾿Ιρχάδων τοὺς προεστεῶτας ἀγι- 
γέων ἐξορχοῦν τὸ Στυγὸς ὕδωρ. ἐν δὲ ταύτῃ τῇ πόλι λέγε- 

ic £235. , * ^ c 3 * ἂν 48 

ται εἶναι ὑπ Ἰρχάδων τὸ Στυγὸς ὕδωρ, xci δὴ xci ἔστι 
, c , , , , 

τοιόνδε τε ὕδωρ ὀλίγον φαινόμενον £x πέτρης στάζει ἐς 
^ » - , ε * 

ἄγχος, τὸ δὲ &yxog αἱμασιῆς τις περιϑέει χύχλος. ἡ δὲ 
Νώναχρις, ἕν τῇ ἡ πηγὴ αὕτη τυγχάνει ἐοῦσα, πόλις ἐστὶ 

- 2 , . - , , 

τῆς doxaÓíng πρὸς deveQ. μαϑόντες δὲ “αχεδαιμόνιοι 

Κλεομένεα ταῦτα πρήσσοντα, κατῆγον αὐτὸν δείσαντες ἐπὶ 
-- 2 .- ΄ ΖΞ , cf 

τοῖσι αὐτοῖσι ἐς Σπάρτην τοῖσι zal πτρότερον ἦρχε. κατελ- 
ϑόντα δὲ αὐτὸν αὐτίχα ὑττέλαβε μανίη νοῦσος, ἐόντα xci 

, , cr , , 

σιρότερον ὑπομαργότερον᾽ ὅχως γάρ τεῳ ἐντύχοι Σπαρ- 
τιητέων, ἐνέχραυε ἐς τὸ πρόσωττον τὸ σχῆτττρον. :τοιεῦντα 
δὲ αὐτὸν ταῦτα χαὶ παραφρονήσαντα ἔδησαν οἱ ττροσή-- 
κοντες ἐν ξύλῳ᾽ ὃ δὲ δεϑεὶς τὸν φύλαχον μουνωϑέντα ἰδὼν 

τῶν ἄλλων αἴτεε μάχαιραν" οὐ βουλομένου δὲ τὰ πρῶτα 
τοῦ φυλάχου διδόναι ἠπείλεε τά μιν λυϑεὶς ποιήσει, ἐς 

ὃ δείσας τὰς ἀπειλὰς ὃ φύλαχος (ὴν γὰρ τῶν τις εἵλω- 
τέων) διδοῖ οἱ μάχαιραν. Κλεομένης δὲ παραλαβὼν τὸν 

13 

-1 σι 



- 
6 

18 HPOAOTOY Z. 15—1t. 
, » 2 24 / c Ἂ , us. 

σίδηρον ἤρχετο & τῶν χνημέων ἑωυτὸν λωβεόμενος" ἔπι- 
΄ - ^ ? 3 - τάμνων γὰρ χατὰ μῆχος τὰς σάρχας προέβαινε £x τῶν 

χγημέων ἐς τοὺς μηρούς, ἐχ δὲ τῶν μηρῶν ἔς τε τὰ ἰσχία 
^ , 

χαὶ τὰς λαπάρας, ἐς ὃ ἐς τὴν γαστέρα ἀπίχετο, καὶ ταύ- 
, 3 ΄ ς 

τὴν χαταχορδεύων ἀπέϑανε τρόπῳ τοιούτῳ, ὡς μὲν οἱ 
, E , ω ' , EJ , 

πολλοὶ λέγουσι Ἑλλήνων, ὅτι τὴν Πυϑίην ἀνέγνωσε τὰ 
^ , , , € Ἄν» - , 

περὶ 4Ζημάρητον γενόμενα λέγειν, ὡς δὲ ϑηναῖοι λέγουσι, 
διότι ἐς Ἐλευσῖνα ἐσβαλὼν ἔχειρε τὸ véuevog τῶν ϑεῶν" 

a - 2 - -» 3 , 

ὡς δὲ Moysiot, ὅτι ἐξ ἱροῦ αὐτῶν τοῦ Ἄργου Aoyeíiov τοὺς 
χαταφυγόντας ex τῆς μάχης χαταγινέων χατέχοπτε xci 

DA x 5f 2 3 , » 3 4 , - δ. 
αὐτὸ τὸ ἄλσος ἐν ἁλογίῃη ἔχων ἑνέπρησε. Κλεομένεϊ γὰρ 

, - 2 , , 

μαντευομένῳ ἐν ZeAqoiat ἐχρήσϑη Zoyog αἱρήσειν. ἐπείτε 
, , 2 L ' - i 

δὲ Σπαρτιήτας ἄγων ἀπίχετο ἐπὶ ποταμὸν ᾿Ερασῖνον, 0 
0 ! 5 n b b 

, € 7 3. ra : , 57 ; s ' ' λέγεται δέειν ἐκ τῆς Στυμφηλίδος λίμνης (τὴν γὰρ δὴ 
^; , , 2 " 3 - 3 , 

λέμνην ταύτην ég χάσμα ἀφανὲς ἐχδιδοῦσαν ἀναφαίνεσϑαι 
, 2 e | c , - 5.5 

ἐν ργεὶϊ, τὸ ἐνθεῦτεν δὲ τὸ ὕδωρ ἤδη τοῦτο ὑπ᾽ “ργείων 
- 47 2 3. € , 

Ἐρασῖνον χαλέεσθϑαι), ἀττιχόμενος δ᾽ ὧν ὃ Κλεομένης ἐπὶ 
' - ,te b - 3 

τὸν ποταμὸν τοῦτον ἐσφαγιάζετο αὐτῷ" καὶ ob γὰρ £xaÀ- 
᾽ 2 - ( , » S 2) -2 

λίρεε οὐδαμῶς διαβαίνειν μιν, ἀγασϑαι μὲν ἔφη τοῦ Epa- 
, 5 , ^ , P] 

cívov οὐ προδιδόντος τοὺς πολιήτας, ΑΙργείους μέντοι 
3 2 e s , ^ e κ᾿ az X , x 

οὐδ᾽ ὡς χαιρήσειν. μετὰ δὲ ταῦτα ἐξαναχωρήσας τὴν στρα- 
M , 2 , 7 Α - , 

τιὴν χατήγαγε eg Ovoénv, σφαγιασάμενος δὲ τῇ ϑαλάσσῃ 
» , , PLI , * , 

ταῦρον πλοίοισί σφεας ἢγαγξε ἔς ve τὴν Τιρυνϑίην χώρην 
^ T ^; 3 « 3 23, , , - 

x«i Ναυπλίην. “ργεῖοι δ᾽ ἐδώϑεον πυνϑανόμενοι ταῦτα 
2 M ’ 2 c » 3 - » 3 - ᾿ 

ἐπὶ ϑάλασσαν᾽ ὡς δὲ ἀγχοῦ μὲν ἐγίνοντο τῆς Τίρυνϑος, 
χώρῳ δὲ ἐν τούτῳ τῷ χέεται Σήπεια οὔνομα, μεταίχμιον 
ov μέγα ἀπολιπόντες ἵζοντο ἀντίοι τοῖσι “αχεδαιμο- 

, - Y 3 - ' - - 

γίοισι. ἐνθαῦτα δὴ οἱ AMoyeiot τὴν μὲν éx τοῦ φανεροῦ 
, 2 , 3^ ' , , 

μάχην οὐχ ἐφοβέοντο, ἀλλὰ μὴ δόλῳ αἱρεϑέωσι" xal γὰρ 
δή σφι ἐς τοῦτο τὸ πρῆγμα εἶχε τὸ χρηστήριον τὸ ἐπί- 

ΒΥ ς Q / , , M , , 

xoa ἔχρησε ἡ Πυϑίέη τουτοισί ve xci Μιλησίοισι, λέγον 

ὧδε. 
3432 C ς / ^ 2) , 

&ÀÀ οταν v, ϑήλεια τὸν ἄρσενα νιχήσασα 
2r , A eA i bó 2 9 τ, 35 e 
ἐξελάση xai κῦδος ἕν “Ιργείοισιν ἀρηται, 

λλὰς Moytiov ἀμφιδρυφέας τότε ϑύσ πολλὰς “ργείων ἀμφιδρυφέας ἤσει. 
ce 2 , 3 

ὥς ποτέ τις ἐρέει xal ἐπεσσομένων ἀνϑρώπων" 
ς ' 5! , 2 , M p» 
δεινὸς ὄφις τριέλιχτος ἁπώλετο δουρὶ δαμιασϑείς. 
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ταῦτα δὴ πάντα συνελϑόντα τοῖσι “Ἀργείοισι φόβον τταρ- 
εἴχε. χαὶ δή σφι πρὸς ταῦτα ἔδοξε τῷ χκήρυχι τῶν πο- 
λεμίων χρᾶσϑαι, δόξαν δέ σφι ἐποίευν τοιόνδε" ὕχως 
ὃ Σπαρτιήτης χῆρυξ προσημαίνοι τι “αχεδαιμονίοισι, 

μένης ποιεῦντας τοὺς Aoyetovg ὅχοῖόν τι ὃ σφέτερος χῆρυξ 
σημήνειε, παραγγέλλει σφι, ὅταν σημήνῃ ὃ κῆρυξ σοιξε- 
σϑαι ἄριστον, τότε ἀναλαβόντας τὰ ὅτιλα χωρέειν ἐς τοὺς 
Ἡργείους. ταῦτα χαὶ ἐγένετο ἐπιτελέα ἔχ τῶν “αχεδαι- 
μονίων" ἄριστον γὰρ ττοιευμένοισι τοῖσι “ργείοισι £x τοῦ 
χηρύγματος ἐπεχέατο, χαὶ πολλοὺς μὲν ἐφόνευσαν αὐτῶν, 
γολλῷ δ᾽ ἔτι πλεῦνας ἐς τὸ ἄλσος τοῦ ἤργου χαταφυ- 
γόντας περιιζόμενοι ἐφύλασσον. ἐνθεῦτεν δὲ ὃ Κλεομένης 
ἐποίεε τοιόνδε. ἔχων αὐτομόλους ἄνδρας xal πυνϑανό- 

μενος τούτων, ἐξεχάλεε “τέμττων χήρυχα οὐνομαστὶ λέγων 
τῶν Ἀργείων τοὺς ἐν τῷ ἱοῷ ἀπεργμένους, ἐξεχάλεε δὲ 
φὰς αὐτῶν ἔχειν τὰ ἄποινα" ἄποινα δέ ἐστι Πελοποννη- 

σίοισι δύο μνέαι τεταγμέναι xov. ἄνδρα αἰχμάλωτον ἐχτί- 
γειν. χατὰ πεντήχοντα δὴ ὧν τῶν ᾿ργείων ὡς ἑχάστους 
ἐχχαλεόμεγος ὃ Κλεομένης ἔχτεινε. ταῦτα δέ χως γινό- 

μενα ἐλελήϑεε τοὺς λοιποὺς τοὺς ἐν τῷ τεμένεϊ" ἅτε γὰρ 

συχνοῦ ἐόντος τοῦ ἄλσεος, οὐχ ὥρεον οἱ ἐντὸς τοὺς ἐχτὸς 

ὅ τι ἔπρησσον, ττρίν γε δὴ αὐτῶν τις ἀναβὰς ἐπὶ δένδρος 
χατεῖδε τὸ τπιοιεύμενον. οὐχ ὧν δὴ ἔτι χαλεόμενοι ἐξήισαν. 
ἐνθαῦτα δὴ ὃ Κλεομένης ἐχέλευε τεάντα τινὰ τῶν εἱλωτέων 
σερινέειν ὕλῃ τὸ ἄλσος, τῶν δὲ πειϑομένων ἐνέπρησε τὸ 
ἄλσος. χαιομένου δὲ ἤδη ἐπείρετο τῶν τινα αὐτομόλων 
τίνος εἴη ϑεῶν τὸ ἄλσος" ὁ δὲ ἔφη Ἴργου εἶναι. ὃ δὲ ὡς 
ἤκουσε, ἀναστενάξας μέγα εἶπε " ὦ Ἄπολλον χρηστήριε, 
ἢ μεγάλως μὲ ἠἡπάτηχας φάμενος ργος αἱρήσειν" συμ- 
βάλλομαι δ᾽ ἐξήχειν μοι τὸ χρηστήριον. μετὰ δὲ ταῦτα 
ὃ Κλεομιένης τὴν uiv nÀéo στρατιὴν ἀτιῆχε ἀπιέναι ἐς 
Σπάρτην, χιλίους δὲ αὐτὸς λαβὼν τοὺς ἀριστέας ἤιε ἐς 

τὸ Ἡραῖον ϑύσων. βουλόμενον δὲ αὐτὸν ϑύειν ἐπὶ τοῦ 
βωμοῦ ὃ ἱρεὺς ἀπηγόρευε, φὰς ovx ὅσιον εἶναι ξείνῳ 
αὐτόϑι ϑύειν. ὃ δὲ Κλεομένης τὸν ἱρέα ἐχέλευε τοὺς 

εἵλωτας ἀπὸ τοῦ βωμοῦ ἀπαγαγόντας μαστιγῶσαι, χαὶ 

, ^ 3 - ' - ' z ἐποίευν χαὶ οἱ “Ιργεῖοι τὠυτὸ τοῦτο. μαϑὼν δὲ ὃ Κλεο- 

81 
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3. 2x »! , * - 2 , 3 H , 

αὐτὸς ἔϑυσε" ποιήσας δὲ ταῦτα ἀπήιξ ἐς τὴν Σπάρτην. 
, , - 2 M € ' ^ 

νοστήσαντα δέ μιν ὑπῆγον οἱ ἐχϑροὶ ὑπὸ τοὺς ἐφόρους, 
, , , 3 € - ^ » LI 

φάμενοί μιν δωροδοχήσαντα ovx ἑλεῖν τὸ Zgyog, παρεὸν 
2 , ς - c , » » j ΄ 

εὐπετέως μιν ἑλεῖν. ὃ δέ σφι ἔλεξε, οὔτε εἰ ψευδόμενος 
2} 3:13 , , 2} , sj 32 3. 

οὔτε εἰ ἀληϑέα λέγων, ἔχω σαφηνέως εἶπαι, ἔλεξε δ᾽ ev 
, 3 , M » um 3} ΣΝ e , € 

φάμενος, ἕπείτε δὴ τὸ τοῦ AMoyov ἱρὸν εἷλε, δοχέειν oL 
- , * ' - -. * 5 - 2 

ἐξεληλυϑέναι τὸν χρησμὸν τοῦ ϑεοῦ" πρὸς ὧν ταῦτα οὐ 
- - - , , AME - , 

δικαιοῦν πειρᾶν τῆς πόλιος, πρίν γε δὴ ἱροῖσι χρήσηται 
A , » € € * - »f € 3 M 

xal μάϑῃ εἴτε oi ὃ ϑεὸς παραδιδοῖ εἴτε οἱ &urzroÓcv 
, ' - , -— ΣΦ , 

ἕστηχε" χαλλιρεομένῳ δὲ ἐν τῷ Ἡραίῳ &x τοῦ ἀγάλματος 
—- , , * , «. 3 ^ 

τῶν στηϑέων φλόγα πυρὸς ἐχλάμψαι, μαϑεῖν δὲ αὐτὸς 
[44 * EN , c 2 ς , A. 99 ἐν y ^ i XN 

οὕτω τὴν ἀτρέχειαν, ὅτι οὐχ αἱρέει τὸ Αργος" εἰ uiv yao 
- - - , , , b 2 

ἐχ τῆς χεφαλῆς τοῦ ἀγάλματος ἐξέλαμψε, αἱρέειν ἂν χατ 

ἄχρης τὴν πόλιν, ἐχ τῶν στηϑέων δὲ λάμψαντος πᾶν οἱ 
- 6 [24 c * 3 , , - * 

σεεποιῆσϑαι ὅσον ὃ ϑεὸς ἐβούλετο γενέσϑαι. ταῦτα δὲ 

λέγων πιστά τε χαὶ οἰχότα ἐδόχεε Σπαρτιήτῃσι λέγειν, 
χαὶ ἀπέφυγε πολλὸν τοὺς διώκοντας. 

"40^ c δὲ 70) - 3. ,9 e c LÓ ὕλο 3 - 
Zoyoc δὲ ἀνδρῶν ἐχηρώϑη οὕτω ὥστε οἱ δοῦλοι αὐτῶν 

ἔσχον zt&vra τὰ πρήγματα ἄρχοντές τε xol διέποντες, ἐς 
ὃ ἐπήβησαν οἱ τῶν ἀπολομένων :ταῖδες. ἔπειτέν σῴεας 

τ 2 , 2 , ' 3» , 
οὗτοι ἀναχτεόμενοι ὀπίσω ἐς ἑωυτοὺς τὸ Zoyog ἐξέβαλον" 
PET , M c - , 2! , , * 

ἐξωϑεόμενοι δὲ οἱ δοῦλοι μάχη ἔσχον Τίρυνϑα. τέως μὲν 
, 5 , 2 , , 

δή σφι vv ἄρϑμια ἐς ἀλλήλους, ἔπειτεν δὲ ἐς τοὺς δού- 
5 3 5 , , , ' 

λους rÀ9e ἀνὴρ μάντις Κλέανδρος, γένος ἐὼν Φιγαλεὺς 
30s 3. , τ ' , 3. 5 2 / 
ἀπὸ Αρχαδίης" οὗτος vovg δούλους ἀνέγνωσε ἐπιϑέσϑαι 

τοῖσι δεσπτότῃσι. ἐχ τούτου δὲ πόλεμός σφι ἣν ἐπὶ χρόνον 
, 3 A ^ , 3 - »r 

συχνόν, ἐς ὃ δὴ μόγις ob Πργεῖοι ἐπεχράτησαν. 

ργεῖοι μέν νυν διὰ ταῦτα Κλεοιιένεά φασι μανέντα 
2; / € 2 - ; H ἀπολέσϑαι χαχῶς" αὐτοὶ δὲ Σπαρτιῆταί φασι ἐχ δαιμονίου 

2 M - , 9 

μὲν οὐδενὸς μανῆναι Κλεομένεα, Σχύϑησι δὲ δμιλήσαντά 
P] ΄ , , - , 

μιν ἀχρητοπότην γενέσϑαι xal ἔχ τούτου μανῆναι. Σχύϑας 

γὰρ τοὺς νομάδας, ἐπείτε σφι 4Ζαρεῖον ἐσβαλεῖν ἐς τὴν 
, N - , , 

χώρην, μετὰ ταῦτα μεμονέναι μιν τίσασϑαι, πέμψαντας 
δὲ ἐς Σπάρτην συμμαχίην τὲ ποιέεσϑαι xol συντίϑεσϑαι 

Ὁ 4 , 32 Ἁ , ' - 

ὡς χρεὼν εἴη αὐτοὺς uiv τοὺς Σχύϑας παρὰ Φᾶσιν πο- 
ν - P] * ^ A H 

ταμὸν σπιειρᾶν ἐς τὴν ῆηδιχὴν ἐσβαλεῖν, σφέας δὲ τοὺς 
, , 2 2 ΄, ς , 

Σπαρτιήτας χελεύειν ἐξ Ἐφέσου ógueouévovg ἀναβαίνειν 
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— χαὶ ἔπειτεν ἐς τὠυτὸ ἀπαντᾶν. Κλεομένεα δὲ λέγουσι 
ἡχόντων τῶν Σχυϑέων ἐπὶ ταῦτα δμιλέειν σφι μεζόνως, 

ὁμιλέοντα δὲ μᾶλλον τοῦ ἱχνεομένου μαϑεῖν τὴν ἀχρητο- 
σποσίην παρ᾽ αὐτῶν" ἐκ τούτου δὴ μανῆναέ μιν νομίζουσι 
Σπαρτιῆται. ἔχ τε τοῦ, ὡς αὐτοὶ λέγουσι, ἐπεὰν ζωρό- 
τερον βούλωνται πιεῖν, “᾿ἐπισχύϑισον᾽ λέγουσι. οὕτω δὴ 
Σπαρτιῆται τὰ περὶ Κλεομένεα λέγουσι" ἐμοὶ δὲ δοχέει 
τίσιν ταύτην ὃ Κλεομένης 4Ζημαρήτῳ ἐχτῖσαι. 

Τελευτήσαντος δὲ Κλεομένεος ὡς ἐπύϑοντο Αἰγινῆται, 

ἔπεμπον ἐς Σπάρτην ἀγγέλους χαταβωσομένους Δευτυ- 
χίδεω περὶ τῶν ἐν ϑήνῃσι ὁμήρων ἐχομένων. “αχεδαι- 
μόνιοι δὲ δικαστήριον συναγαγόντες ἔγνωσαν περιυβρί- 
'σϑαι Αἰγινήτας ὑπὸ “ευτυχίδεω, xaí μιν χατέχριναν 
ἔχδοτον ἄγεσϑαι ἐς 4ἴγιναν ἀντὶ τῶν ἐν ϑήνῃσι ἐχομέ- 
γων ἀνδρῶν. μιελλόντων δὲ ἄγειν τῶν Αἰγινητέων τὸν 
“Ἱευτυχίδην, εἶπέ σφι Θεασίδης ὃ “εωπρέπεος, ἐὼν ἐν 
Σπάρτῃ δόχιμος ἀνήρ, “τί βούλεσϑε ποιέειν, ἄνδρες “4ἰγε- 
γῆται; τὸν βασιλέα τῶν Σ:ταρτιητέων ἔχδοτον γενόμενον 
ὑπὸ τῶν στολιητέων ἄγειν; εἰ νῦν ὀργῇ χρεόμενοι ἔγνωσαν 
οὕτω Σπαρτιῆται, ὅχως ἐξ ὑστέρης μή τι ὑμῖν, ἢν ταῦτα 
πρήσσητε, τπανώλεϑρον χαχὺὸν ἐς τὴν χώρην ἐμβάλωσι 
ταῦτα ἀκούσαντες οἱ “Αἰγινῆται ἔσχοντο τῆς ἀγωγῆς, óuo- 
λογίῃ δὲ ἐχρήσαντο τοιῆδε, ἐπισπόμενον “ευτυχίδην ἐς 
ἀϑήνας ἀποδοῦναι “ἰνήτησι τοὺς ἄνδρας. ὡς δὲ ἀττιχό- 
μενος “ευτυχίδης ἐς τὰς ϑήνας ἀπαίτεε τὴν π᾿ιαραϑήχην, 
οἱ ϑηναῖοι προφάσις εἷλχον οὐ βουλόμενοι ἀποδοῦναι, 
φάντες δύο σφέας ἐόντας βασιλέας παραϑέσϑαι xai οὐ 
διχαιοῦν τῷ ἑτέρῳ ἄνευ τοῦ ἑτέρου ἀποδιδόναι. οὐ φαμέ- 
vov δὲ ἀποδώσειν τῶν ϑηναίων, ἔλεξέ σφι “ευτυχίδης 
τάδε. “ὦ ϑηναῖοι, ποιέετε μὲν ὁχότερα βούλεσϑε αὐτοί: 
χαὶ γὰρ ἀποδιδόντες πτοιέετε ὕσια, χαὶ μὴ ἀποδιδόντες 
τὰ ἐναντία τούτων" ὁχοῖον μέντοι τι ἐν τῇ Σπάρτῃ συν- 
ηνείχϑη γενέσϑαι περὶ πιαραϑήχης, βούλομαι ὑμῖν εἴσεται. 
λέγομεν ἡμεῖς οἱ Σταρτιῆται γενέσϑαι ἐν τῇ “αχεδαίμονι 
χατὰ τρίτην γεγεὴν τὴν ἀπ ἐμέο Γλαῦκον Επιχύδεος παῖδα. 
τοῦτον τὸν ἄνδρα φαμὲν τά τε ἄλλα πάντα περιήχειν τὰ 

- ^ ^ * P] , , , 

σιρῶτα, καὶ δὴ xci ἀχούειν ἄριστα διχαιοσύνης στέρι 
Herodoti vol. II. 6 
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σιάντων ὕσοι τὴν 4axtóa(uova τοῦτον τὸν χρόνον otov. 

συνενειχϑῆναι δέ οἱ ἕν χρόνῳ ἱχνεομένῳ τάδε λέγομεν, 
ἄνδρα Μιλήσιον ἀπικόμενον ἐς Σπάρτην βούλεσϑαί oi 
ἐλϑεῖν ἐς λόγους, προϊσχόμενον τοιάδε. “εἰμὶ μὲν Μιλή- 
σιος, ἥχω δὲ τῆς σῆς, Γλαῦχε, δικαιοσύνης βουλόμενος 

ἀπολαῦσαι. ὡς γὰρ δὴ ἀνὰ πᾶσαν μὲν τὴν ἄλλην Ἑλλάδα, 
ἐν δὲ xol περὶ Ἰωνίην τῆς σῆς δικαιοσύνης πέρι ἦν λόγος 
πολλός, ἐμεωυτῷ λόγους ἐδίδουν καὶ ὅτι ἐπικίνδυνός ἐστι 
αἰεί xove ἣ Ἰωνίη, ἡ δὲ Πελοπόννησος ἀσφαλέως ἵδρυ- 
μένη, καὶ διότι χρήματα οὐδαμὰ τοὺς αὐτοὺς ἔστι ὁρᾶν 
ἔχοντας. ταῦτά τε ὧν ἐπιλεγομένῳ xal βουλευομένῳ ἔδοξέ 
μοι τὰ ἡμίσεα zone τῆς οὐσίης ἐξαργυρώσαντα ϑέσϑαι 
παρὰ σέ, εὖ ἐξεπισταμένῳ ὥς μοι κείμενα ἔσται παρὰ 
σοὶ σόα. σὺ δή μοι xol τὰ χρήματα δέξαι xol τάδε τὰ 
σύμβολα σῶζε λαβών" ὃς δ᾽ ἂν ἔχων ταῦτα ἀπαιτέῃ, τούτῳ 
ἀποδοῦναι: ὃ μὲν δὴ ἀπὸ Μιλήτου ἥκων ξεῖνος τοσαῦτα 
ἔλεξε, Γλαῦχος δὲ ἐδέξατο τὴν πιαραϑήχην ἐπὶ τῷ εἰρη-- 
μένῳ λόγῳ. χρόνου δὲ πολλοῦ διελϑόντος ἦλϑον ἐς Σπάρ- 
τὴν τούτου τοῦ παραϑεμένου τὰ χρήματα οἱ παῖδες, 
ἐλθόντες δὲ ἐς λόγους τῷ Γλαύχῳ xci ἀπτοδειχνύντες τὰ 
σύμβολα ἀπαίτεον τὰ χρήματα. ὃ δὲ διωϑέετο ἀντυττο- 
χρινόμενος τοιάδε. “οὔτε μέμνημαι τὸ πρῆγμα οὔτε L6 
σεεριφέρει οὐδὲν εἰδέναι τούτων τῶν ὑμεῖς λέγετε, βού- 
λομαί τὲ ἀναμνησϑεὶς ποιέειν τᾶν τὸ δίχαιον" xai γὰρ el | 
ἔλαβον, ὀρϑῶς ἀποδοῦναι, χαὶ εἴ γε ἀρχὴν μὴ ἔλαβον, 
γόμοισι τοῖσι Ελλήνων χρήσομαι ἐς ὑμέας. ταῦτα ὧν ὑμῖν. 
ἀναβάλλομαι χυρώσειν ἐς τέταρτον μῆνα ἀπὸ τοῦδε oL. 
μὲν δὴ Μιλήσιοι συμφορὴν ποιεύμενοι ἀπαλλάσσοντο ὡς 
ἀπεστερημένοι τῶν χρημάτων, Γλαῦχος δὲ ἐπορεύετο ἐς 
“ελφοὺς χρησόμενος τῷ χρηστηρίῳ. ἐπειρωτέοντα δὲ, 
αὐτὸν τὸ χρηστήριον sl ὕρχῳ τὰ χρήματα ληίσηται, ἣ 
Πυϑίη μετέρχεται τοισίδε τοῖσι ἔπεσι. 

Τλαῦχ Ἐπιχυδείδη, τὸ μὲν αὐτίχα χέρδιον οὕτως, 
ὅρχῳ νιχῆσαι χαὶ χρήματα ληίσσασϑαι. 
ὄμνυ, ἐπεὶ ϑάνατός ye καὶ εὔορχον μένει ἄνδρα. 

ἀλλ᾽ ὅρχου zt&ig ἔστιν, ἀνώνυμος, οὐδ᾽ ἔτι χεῖρες 
οὐδὲ πόδες" χραιπνὸς δὲ κατέρχεται, εἰσόχε πᾶσαν 
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συμμάριμας ὀλέσει γενεὴν xol oixov ἅπαντα. 
2 ' 2 200A. x , 2 , ἀνδρὸς δ᾽ εὐόρχου γενεὴ μετόπισϑεν ἀμείνων. 

- 32 , - , ^ 

ταῦτα ἀχούσας ὁ 1λαῦχος συγγνώμην τὸν ϑεὸν παραι- 
; 2 “ 2) - c , c H ΕΝ ' 

τέετο αὐτῷ ἴσχειν τῶν δηϑέντων. ἡ δέ Πυϑίη ἔφη τὸ πει- 

ρηϑῆναι τοῦ ϑεοῦ xal τὸ ποιῆσαι ἴσον δύνασϑαι. Γλαῦκος 
μὲν δὴ μεταπεμψάμενος τοὺς Μιλησίους ξείνους ἀποδιδοῖ 

^ , - - Ἀ [4] c , ce 3 ὦ X 

σφι τὰ χρήματα" τοῦ δὲ εἵνεχεν ὃ λόγος 006, ὦ ϑηναῖοι, 
ὡρμήϑη λέγεσϑαι ἐς ὑμέ ἰρή Τλαύχου νῦν oU ομήϑη λέγεσϑαι ἐς ὑμέας, εἰρήσεται. Τλαύχου νῦν οὔτε 

, , Y , 7 7ὔ rad / 3 τι ἀπόγονον ἔστι οὐδὲν οὔτ᾽ ἱστίη οὐδεμία νομιζομένη εἶναι 
, , , C 

IAaíxov, ἐχτέτριπταί τε πρόρριζος ix Σπάρτης. οὕτω 
3. M M , M , » » 

ἀγαθὸν μηδὲ διανοέεσϑαι περὶ παραϑήχης ἄλλο γε ἢ 
, 2 , 

ἀπαιτεόντων ἀποδιδόναι." 
, , - € 

“ευτυχίδης uiv εἴπας ταῦτα, ὥς οἱ οὐδὲ οὕτω ἐσή- 
| 3 - 7 - * 

xovov oí ϑηναῖοι, ἀπαλλάσσετο" οἱ δὲ Αἰγινῆται, πρὶν 
τῶν πρότερον ἀδιχημάτων δοῦναι δίχας, τῶν ic Ιϑηναίους 
ὕβρισαν Θηβαίοισι χαριζόμενοι, ἑποίησαν τοιόνδε. μεμ- 
φόμενοί τε τοῖσι ᾿Ιϑηναίοισι x«l ἀξιεῦντες ἀδιχέεσϑαι, 

€ ΄, ' ,ὕ ὡς τιμωρησόμενοι τοὺς ᾿Ιϑηναίους παρεσχευάζοντο. xci 
ἣν γὰρ δὴ τοῖσι ϑηναίοισι πεεντετηρὶς ἐπὶ Σουνίῳ, 
λοχήσαντες ὧν τὴν ϑεωρίδα νέα εἷλον πλήρεα ἀνδρῶν τῶν 

, 3 , ^ , P * , 

σιρώτων ϑηναίων, λαβόντες δὲ τοὺς ἄνδρας ἔδησαν. 
2 - Ἁ / - ' » , 2 ,ὔ 

Zi9nvaiou δὲ παϑόντες ταῦτα πρὸς «Αἰγινητέων οὐχέτι 
ἀνεβάλλοντο μὴ οὐ τὸ πᾶν μηχανήσασϑαι ἐπ᾽ «ἰγινήτησι. 
xal ἣν γὰρ Νικόδροιιος Κνοίϑου χαλεόμενος &v τῇ «Αἰγίνῃ 
D .x , (7 , τω , 

ἀνὴρ δόχιμος, ovrog μεμφόμενος uiv τοῖσι Αἰγινήτησι 
L c - 29 , - , ' PN , 

προτέρην ἑωυτοῦ ἐξέλασιν ἔχ τῆς νήσου, μαϑὼν δὲ τότε 
τοὺς ϑηναίους ἀναρτημένους ἕρδειν Αἰγινήτας χαχῶς, 
συντίϑεται ᾿Ιϑηναίοισι τιροδοσίην Alyivnc, φράσας ἐν τῇ 

, A M , M [4 τε ἡμέρῃ ἐπιχειρήσει xal ἐχείνους ἐς τὴν ἥχειν δεήσει 
᾿βωϑέοντας. μετὰ ταῦτα χαταλαμβάνει μὲν χατὰ συνεϑη;- 

: 3 L € T , ' M , 

xaro ϑηναίοισι ὃ Νικόδρομος τὴν σπταλαιὴν χαλεομένην 
, 2 - UN 2 , 2 WV 5 2 ' 

z0ÀU, ϑηναῖοι δὲ ov παραγίνονται ég δέον" ov γὰρ 
ἔτυχον ἐοῦσαι νέες σφι ἀξιόμαχοι τῇσι Alyuwmréov ovu- 

χ - 2 RENE K 94 ἐδ , - ᾿ έ ΕῚ βαλεῖν. iv ᾧ ὧν Κορινϑίων ἐδέοντο χρῆσαί σφι νέας, ἐν 
, ^ , 1 , 35 

τούτῳ διεφϑάρη và πρήγματα. οἱ δὲ Κορίνϑιοι, ἢσαν 
΄ " s , , ' 

γάρ σφι τοῦτον τὸν χρόνον φίλοι ἐς τὰ μάλιστα, A497- 
γαίοισι διδοῦσι δεομένοισι εἴχοσι νέας, διδοῦσι δὲ πεντα- 

6* 

δ) 
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δοά ὑποδόμενοι" δωτίνην γὰρ ἐν τῷ νόμῳ οὐχ ἐξῆν ράχμους ἀποδόμενοι τίνην γὰρ ) νόμᾳ ῆ 
τ: " ^ , C E a H 

δοῦναι. ταύτας τε δὴ λαβόντες οἱ Αϑηναῖοι xai τὰς 
, , , ' c 

σφετέρας, πληρώσαντες ἑβδομήκοντα νέας τὰς ἁπάσας, 
M ' ^ c , ς - - 

ἔπλωον ἐπὶ τὴν Αἴγιναν καὶ ὑστέρησαν ἡμέρῃ μιῇ τῆς 
, τι. 7 » C € 3. ἘΣ 2 * 

συγχειμένης. Νιχόδρομος δέ, ὡς οἱ ϑηναῖοι ἐς τὸν xau- 
ρὸν οὗ παρεγίνοντο, ἐς πλοῖον ἐσβὰς ἐχδιδρήσχει ἐχ τῆς 
Αἰγίνης" σὺν δέ oi χαὶ ἄλλοι x τῶν Aiyumréov ἕσποντο, 
τοῖσι “ϑηναῖοι Σούνιον οἰχῆσαι ἔδοσαν. ἐνθεῦτεν δὲ οὗτοι 

, , , XD M 2 - , b] , 

δρμεόμενοι ἔφερόν τε καὶ γον vovg ἐν τῇ νήσῳ “Αἰγινήτας. 
ταῦτα μὲν δὴ ὕστερον ἐγίνετο" Αἰγινητέων δὲ οἱ παχέες 

ἐπαναστάντος τοῦ δήμου σφι Νιχοδρόμῳ ἐπεχράτησαν, 
, , -» EJ , 3 ^ 

xal ἔπειτέν σφεας χειρωσάμενοι ἐξῆγον ἁπολέοντες. ἀπὸ 
΄ ' , * , 2 CU 

τούτου δὲ xal ἄγος σφι ἐγένετο, τὸ ἐχϑύσασϑαι ovx. οἷοί 
, , 2 , , 

τε ἐγίνοντο ἐπιμηχανεόμενοι, ἀλλ ἔφϑησαν ἐχπεσόντες 
πρότερον ἐχ τῆς νήσου ἢ σφι ἵλεον γενέσϑαι τὴν ϑεόν. 

, s ^ - , - , Íj € 

ἑπταχοσίους γὰρ δὴ τοῦ δήμου ζωγρήσαντες ἐξῆγον ὡς 
ἀπολέοντες, εἷς δέ τις τούτων ἐχφυγὼν τὰ δεσμὰ κατα- 
φεύγει πρὸς πρόϑυρα Ζήμητρος ϑεσμοφόρου, ἐπιλαβό- 

Χ - , M , 2 μενος δὲ τῶν ἐπισπταστήρων εἴχετο" οἱ δὲ ἐπείτε μιν ἀπο- 
, AN, , 2 , 

σπάσαι οὐχ οἷοί τε ἀπέλχοντες ἐγίνοντο, ἀποχόψαντες 
- ^ ἢ 35 “ zw ᾿Ξ 

αὐτοῦ τὰς χεῖρας ἦγον οὕτω, χεῖρες δὲ ἐχεῖναι ἐμπεφυ- 

χυῖαι ἧσαν τοῖσι ἐπισπαστῆρσι. ταῦτα μέν νυν σφέας 
3 N c P] - 2 , 3 , E δι CK αὐτοὺς οἱ Αἰγινῆται ἐργάσαντο, “Ιϑηναίοισι δὲ ἤχουσι 

ἐναυμάχησαν νηυσὶ ἑβδοιιήχοντα, ἑσσωϑέντες δὲ τῇ ναυ- 
, , * 3 * M » 2 

μαχίῃ ἐπεχαλέοντο τοὺς αὐτοὺς τοὺς «Gl πρότερον, AQ- 
γείους. καὶ δή σφι οὗτοι μὲν οὐχέτι βωϑέουσι, μεμφόμενοι 
cr ) m , 3 , - ς Ν , 

OTL Αἰγιναῖαι véeg ἄναγχῃ λαιιφϑεῖσαι ὑπὸ Κλεομένεος 

ἔσχον τε ἐς τὴν Ἰργολίδα χώρην καὶ συναπέβησαν 4aze- 
δαιμονίοισι. συναπέβησαν δὲ χαὶ ἀπὸ Σιχυωνίων νεῶν 
2} - γ “« , 3 € , c 325 , 3 ἄνδρες τῇ αὐτῇ ταύτῃ ἐσβολῇ. καί σφι ὑτὲ Agystcv ἐπε- 
βλήϑη ζημίη χίλια τάλαντα ἐχτῖσαι, πενταχόσια ἕχατέ- 
ρους. Σιχυώνιοι μέν vvv συγγνόντες ἀδιχῆσαι ὡμολόγησαν | 
ἑχατὸν τάλαντα ἐχτίσαντες ἀζήμιοι εἶναι, “ἰγινῆται δὲ οὔτε 
συνεγινώσχοντο ἦσάν τε αὐϑαδέστεροι. διὰ δὴ ὧν σφε 
ταῦτα δεοιιένοισι ἀπὸ μὲν τοῦ δημοσίου οὐδεὶς Moysíov 

, 2 , L 5 ἔτι ἐβώϑεε, ἐϑελονταὶ δὲ ἐς χιλίους" ἡγε δὲ αὐτοὺς στρατη- 
' 2 , , - E 

yoc Εὐρυβάτης πεντάεϑλον ἑπασχήσας. τούτων οἱ πλεῦνες | 
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ob* ἀπενόστησαν OnícO, ἀλλ᾽ ἐτελεύτησαν ὑπ᾽ ᾿Ιϑηναίων 
ἐν Αἰγίνῃ" αὐτὸς δὲ ὃ στρατηγὸς Εὐρυβάτης μουνομαχίην 
ἐπασχέων τρεῖς μὲν ἄνδρας τρόπῳ τοιούτῳ χτείνει, ὑπὸ 
δὲ τοῦ τετάρτου Σωφάνεος τοῦ 4εχελέος ἀποϑνήσχει. 
Αἰγινῆται δὲ ἐοῦσι ἀτάχτοισι ϑηναίοισι συμβαλόντες 
τῇσι νηυσὶ ἐνίχησαν, xaí σφεων νέας τέσσερας αὐτοῖσι 

ἀνδράσι εἷλον. 
ἀιϑηναίοισι μὲν δὴ πόλεμος συνῆπτο πρὸς «Αἰγινήτας 

ὃ δὲ Πέρσης τὸ ἑωυτοῦ ἐποίεε, ὥστε ἀναμιμνήσχοντός τε 
αἰεὶ τοῦ ϑεράποντος μεμνῆσϑαί μιν τῶν ϑηναίων, καὶ 
Πεισιστρατιδέων προσχατημένων καὶ διαβαλλόντων A97- 
γαίους, ἅμα δὲ βουλόμενος ὃ Ζαρεῖος ταύτης ἐχόμενος 

I τῆς προφάσιος καταστρέφεσϑαι τῆς Ἑλλάδος τοὺς μὴ 
| óóvrag αὐτῷ γῆν τε «ci ὕδωρ. λαρδόνιον μὲν δὴ φλαύρως 

σιρήξαντα τῷ στόλῳ παραλύει τῆς στρατηγίης, ἄλλους δὲ 
στρατηγοὺς ἀποδέξας ἀπέστειλε ἐπί τε Ἐρέτριαν χαὶ 
ιϑήνας, Ζᾶτίν τε ἐόντα Μῆδον γένος καὶ ρταφέρνεα τὸν 
“ρταφέρνεος παῖδα, ἀδελφιδέον ἑωυτοῦ" ἐντειλάμενος 
δὲ ἀπέπεμπε ἐξανδραποδίσαντας ϑήνας xci Ἐρέτριαν 
ἀγαγεῖν ἑωυτῷ ἐς ὄψιν τὰ ἀνδράποδα. ὡς δὲ οἱ στρα- 
τηγοὶ οὗτοι οἱ ἀποδεχϑέντες πορευόμενοι παρὰ βασιλέος 
ἀπίχοντο τῆς Κιλιχίης ἐς τὸ λήιον πεδίον, ἅμα ἀγόμενοι 
πεζὸν στρατὸν πολλόν τε xal εὖ ἐσχευασμένον, ἐνθαῦτα 
στρατοπεδευομένοισι ἐπῆλϑε μὲν ὃ ναυτιχὸς πᾶς στρατὸς 
ὃ ἐπιταχϑεὶς ἑκάστοισι, παρεγένοντο δὲ «ai αἱ ἱππαγωγ οὶ 
γέες, τὰς τῷ προτέρῳ ἔτεϊ προεῖπε τοῖσι ἑωυτοῦ δασμο- 
φόροισι Ζαρεῖος ἑτοιμάζειν. ἐσβαλόμενοι δὲ τοὺς ἵππους 

| ig ταύτας xal τὸν πεζὸν στρατὸν ἐσβιβάσαντες ἐς τὰς 
γέας, ἔπλωον ἑξαχοσίῃσι τριήρεσι ἐς τὴν Ἰωνίην. ἐνθεῦτεν 
δὲ οὐ παρὰ τὴν ἤπειρον εἶχον τὰς νέας (Oo τοῦ τε Ἕλλησ- 
πόντου καὶ τῆς Θρηίχης, ἀλλ: ἐκ Σάμου δρμεόμενοι “ταρά 
τε Ἴκαρον «ai διὰ νήσων τὸν τιλόον ἐποιεῦντο, ὡς μὲν 
ἐμοὶ δοχέειν, δείσαντες μάλιστα τὸν περίπλοον τοῦ A490, 

ὅτι τῷ προτέρῳ ἔτεϊ ποιεύμενοι ταύτῃ τὴν χομιδὴν με- 
γάλως προσέπταισαν" πρὸς δὲ «al ἡ Νάξος σφέας ἠνάγ- 
χαζε, πρότερον οὐκ ἁλοῦσα. ἐπεὶ δὲ ix τοῦ Ἰκαρίου πε- 
λάγεος προσφερόμενοι προσέμιξαν τῇ Νάξῳ, (ἐπὶ ταύτην 
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γὰρ δὴ πρώτην ἐπεῖχον στρατεύεσϑαι oi Πέρσαι), ueuyn- 
μένοι τῶν πρότερον οἱ Νάξιοι πρὸς τὰ οὔρεα οἴχοντο 

΄ J NX. € , c P , 2 , 

φεύγοντες οὐδὲ ὑπέμειναν. οἱ δὲ Πέρσαι ἀνδραποδισά- 
μενοι τοὺς κατέλαβον αὐτῶν, ἐνέπρησαν χαὶ τὰ ἱρὰ καὶ 
τὴν πόλιν. ταῦτα δὲ ποιήσαντες ἐπὶ τὰς ἄλλας νήσους 
ἀνήγοντο. 

Ἐν ᾧ δὲ οὗτοι ταῦτα ἐποίευν, ol 4ήλιοι ἐχλιπόντες 

χαὶ αὐτοὶ τὴν 4ῆλον οἴχοντο φεύγοντες ἐς Τῆνον. τῆς δὲ 

στρατιῆς χαταπλωούσης ὃ Δᾶτις προπλώσας οὐχ ἔα τὰς 
véag πρὸς τὴν νῆσον τπρροσορμίζεσϑαι, ἀλλὰ πέρην ἐν τῇ 
Ῥηναίῃ" αὐτὸς δὲ πυϑόμενος ἵνα ἦσαν οἱ Δήλιοι, τπτέμπων 
χήρυχα ἠγόρευέ σφι τάδε. “᾿ἄνδρες iooí, τί φεύγοντες 
οἴχεσϑε, οὐκ ἐπιτήδεα χαταγνόντες wv ἐμεῦ; ἐγὼ γὰρ zal 
αὐτὸς ἐπὶ τοσοῦτό γε φρονέω χαί μοι ἐχ βασιλέος ce 
ἐπέσταλται, ἐν τῇ χώρῃ οἱ δύο ϑεοὶ ἐγένοντο, ταύτην 
μηδὲν σίνεσϑαι, μήτε αὐτὴν τὴν χώρην μήτε τοὺς οἰχή- 
τορας αὐτῆς. νῦν ὧν χαὶ ἄπιτε ἐπὶ τὰ ὑμέτερα αὐτῶν 
zai τὴν νῆσον γέμεσϑε." ταῦτα μὲν ἐπεχηρυχεύσατο τοῖσι 
“ηλίοισι, μετὰ δὲ λιβανωτοῦ τριηχόσια τάλαντα χατα- 

γήσας ἐπὶ τοῦ βωμοῦ ἐϑυμίησε. Δᾶτις μὲν δὴ ταῦτα 
ποιήσας ἔπλωε ἅμα τῷ στρατῷ ἐπὶ τὴν Ἐρέτριαν πρῶτα, 
ἅμα ἀγόμενος χαὶ Ἴωνας χαὶ Αἰολέας" μετὰ δὲ τοῦτον 
ἐνθεῦτεν ἐξαναχϑέντα “Πἢλος ἐχινήϑη, ὡς ἔλεγον 4ήλιοι, 
zal πρῶτα χαὶ ὕστατα μέχρι ἐμεῦ σεισϑεῖσα. xal τοῦτο 
μέν χου τέρας ἀνϑρώποισι τῶν μελλόντων ἔσεσϑαι xa- 
χῶν ἔφηνε ὃ ϑεός. ἐπὶ γὰρ Ζαρείου τοῦ Ὑστάσπεος 
χαὶ Ξέρξεω τοῦ «“αρείου χαὶ Πρταξέρξεω τοῦ Ξέρξεω, 
τριῶν τούτων ἐπεξῆς γενεέων, ἐγένετο πλέω χαχὰ τῇ Ἐλ- 
λάδι ἢ ἐπὶ εἴχοσι ἄλλας γενεὰς τὰς πρὸ “Ὠαρείου γενο-- 
μέγας, τὰ μὲν ἀπὸ τῶν Περσέων αὐτῇ γενόμενα, τὰ δὲ 
ἀπ᾽ αὐτῶν τῶν χορυφαίων περὶ τῆς ἀρχῆς πολεμεόν-- 
των. οὕτω οὐδὲν ἦν ἀειχὲς χινηϑῆναι 4ῆλον τὸ πρὶν 
ἐοῦσαν ἀχίνητον. [xol ἐν χρησμῷ ἣν γεγραμμένον περὶ 
αὐτῆς ὧδε. 

χινήσω xal «“]ἤλον ἀχίνητόν περ ἐοῦσαν. 
δύναται δὲ xarà Ἑλλάδα γλῶσσαν ταῦτα τὰ οὐνόματα, 
“αρεῖος ἑρξίης, Ξέρξης ἀρήιος, ρταξέρξι ἧς μέγας ἀρήιος. 
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τούτους μὲν δὴ τοὺς βασιλέας ὧδε ἂν ὀρϑῶς κατὰ γλῶσ- 
σαν τὴν σφετέρην Ἕλληνες χαλέοιεν. 

Οἱ δὲ βάρβαροι ὡς ἀπήειραν ἐχ τῆς 4ήλου, προσῖσχον 
πρὸς τὰς νήσους, ἐνθεῦτεν δὲ στρατιήν ve παρελάμβανον 
καὶ δμήρους τῶν νησιωτέων παῖδας ἐλάμβανον. ὡς δὲ 
χιεριπτλώοντες τὰς νήσους προσέσχον xal ἐς Κάρυστον, 
(οὐ γὰρ δή σφι oí Καρύστιοι οὔτε ὁμήρους ἐδίδοσαν οὔτε 
ἔφασαν ἐπὶ πόλις ἀστυγείτονας στρατεύεσϑαι, λέγοντες 

"Eoétgutv τε χαὶ ϑήνας), ἐνθαῦτα τούτους ἐπολιόρχεόν. 
τε xal τὴν γῆν σφεων ἔχειρον, ἐς 0 xal οἱ Καρύστιοι 
παρέστησαν ἐς τῶν Περσέων τὴν γνώμην. Ἐρετριέες δὲ 
πυνθανόμενοι τὴν στρατιὴν τὴν Περσιχὴν ἐπὶ σφέας ἐπι- 
“πλώουσαν ᾿ϑηναίων ἐδεήϑησαν σφίσι βοηϑοὺς γενέσϑαι. 
ιϑηναῖοι δὲ οὐκ ἀπείπαντο τὴν ἐπιχουρίην, ἀλλὰ τοὺς 
τετραχισχιλίους τοὺς χληρουχέοντας τῶν ἱπποβοτέων Χαλ- 

χιδέων τὴν χώρην, τούτους σφι διδοῦσι τιμωρούς. τῶν 
δὲ ᾿Εξρετριέων ἣν ἄρα οὐδὲν ὑγιὲς βούλευμα, ot μετεπτέμε- 
σπόοντο μὲν ᾿ϑηναίους, éqoóveov δὲ διφασίας ἰδέας" οἱ μὲν 

γὰρ αὐτῶν ἐβουλεύοντο ἐχλιττεῖν τὴν πόλιν ἐς τὰ ἄχρα 
τῆς Εὐβοίης, ἄλλοι δὲ αὐτῶν ἴδια κέρδεα προσδεχόμενοι 
παρὰ τοῦ Πέρσεω οἴσεσϑαι προδοσίην ἐσχευάζοντο. ua- 
ϑὼν δὲ τούτων ἑχάτερα ὡς εἶχε Αἰσχίνης ὁ NóOwvoz, ἐὼν 
τῶν Ἐρετριέων τὰ πρῶτα, φράζει τοῖσι ἥχουσι τῶν ϑη- 
ναίων πάντα τὰ παρεόντα σφι πρήγματα, προσεδέετό τε 
ἀπαλλάσσεσϑαἐ σφεας ἐς τὴν σφετέρην, ἵνα μὴ προσα- 
σπόλωνται. οἱ δὲ ϑηναῖοι ταῦτα ««ἰσχίνῃ συμβουλεύσαντι 
πείϑονται. χαὶ οὗτοι μὲν διαβάντες ἐς ᾿ορωπὸν ἔσωζον 
σφέας αὐτούς" οἱ δὲ Πέρσαι πλώοντες χατέσχον τὰς νέας 

τῆς Ἐρετριχῆς χώρης χατὰ Ταμύνας xoi Χοιρέας xai 

Αἰγίλια, κατασχόντες δὲ ἐς ταῦτα τὰ χωρία αὐτίχα ta- 
πους τε ἐξεβάλλοντο χαὶ πιαρεσχευάζοντο ὡς προσοισό- 

μενοι τοῖσι ἐχϑροῖσι. οἱ δὲ Ἐρετριέες ἐπεξελϑεῖν uiv zai 
μαχέσασϑαι οὐχ ἐποιεῦντο βουλήν, εἴ «og δὲ διαφυλάξειαν 
τὰ τείχεα, τούτου σφι πέρι ἔμελε, ἐπείτε ἐνίχα μὴ ἐχλι- 
πεῖν τὴν πόλιν. προσβολῆς δὲ γινομένης χαρτερῆς πρὸς 
τὸ τεῖχος ἔπιπτον ἐπὶ 85 ἡμέρας στολλοὶ μὲν ἀμφοτέρων. 
τῇ δὲ ἑβδόμῃ Εὔφορβός τε ὃ Ἀλχιμιάχου xal Φίλαγρος ὃ 
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Κυνέω ἄνδρες τῶν ἀστῶν δόκιμοι προδιδοῦσι τοῖσι IIéo- 
σῃσι. οἱ δὲ ἐσελθόντες ἐς τὴν πόλιν τοῦτο μὲν τὰ ἱρὰ 

συλήσαντες ἐνέπρησαν, ἀποτινύμενοι τῶν ἐν Σάρδισι κατα- 
χαυϑέντων ἱρῶν, τοῦτο δὲ τοὺς ἀνθρώπους ἠνδραποδί- 
σαντο χατὰ τὰς “ᾳαρείου ἐντολάς. 

“Χειρωσάμενοι δὲ τὴν Ἐρέτριαν, καὶ ἐπισχόντες ὀλίγας 
ἡμέρας, ἔπλωον ἐς γῆν τὴν -ττιχὴν χατέργοντές τε πολλὸν 
xal δοχέοντες ταὐτὰ τοὺς ᾿Ιϑηναίους ποιήσειν τὰ xai τοὺς 
Ἐρετριέας ἐποίησαν. xoi ἦν γὰρ ὃ Μαραϑὼν ἐπιτηδεώ- 
τατον χωρίον τῆς Ἀττιχῆς ἐνιππεῦσαι zal ἀγχοτάτω τῆς 
Ἐρετρίης, ἐς τοῦτό σφι κατηγέετο᾿Ἱππίης ὃ Πεισιστράτου. 
ϑηναῖοι δὲ ὡς ἐπύϑοντο ταῦτα, ἐβώϑεον xal αὐτοὶ ἐς 
τὸν Μαραϑῶνα. ἦγον δέ σφεας στρατηγοὶ δέχα, τῶν ὃ 
δέχατος ἦν Μιλτιάδης, τοῦ τὸν πατέρα Κίμωνα τὸν Στη- 

σαγόρεω χατέλαβε φυγεῖν ἐξ ϑηνέων Πεισίστρατον τὸν 
Ἱπποχράτεος. καὶ αὐτῷ φεύγοντι Ὀλυμπιάδα ἀνελέσϑαι 
τεϑρίππῳ συνέβη, καὶ ταύτην μὲν τὴν νίχην ἀνελόμενόν 
μιν τὠυτὸ ἐξενείχασϑαι τῷ δὁμομητρίῳ ἀδελφεῷ Μιλτιάδῃ. 
μετὰ δὲ τῇ ὑστέρῃ Ὀλυμπιάδι τῇσι αὐτῇσι ἵπποισι νικέων 
παραδιδοῖ Πεισιστράτῳ ἀναχηρυχϑῆναι, zal τὴν νίχην 
σαρεὶς τούτῳ χατῆλϑε ἐπὶ τὰ ἑωυτοῦ ὑπόσπονδος. χαί μιν 
ἀνελόμενον τῇσι αὐτῇσι ἵπποισι ἄλλην Ὀλυμπιάδα χατέ- 
λαβὲ ἀποθανεῖν ὑπὸ τῶν Πεισιστράτου παίδων, οὐχέτι 
σπεριεόντος αὐτοῦ Πεισιστράτου" χτείνουσι δὲ οὗτοί μιν 
χατὰ τὸ πρυτανήιον νυχτὸς ὑπτείσαντες ἀνδραὶ. τέϑαπται 
δὲ Κίμων πρὸ τοῦ ἄστεος, πέρην τῆς διὰ Κοίλης καλεο- 
μένης δδοῦ" καταντίον δ᾽ αὐτοῦ αἱ ἵπποι τεϑάφαται αὗται 
αἱ τρεῖς Ὀλυιμπιάδας ἀνελόμενοι. ἐποίησαν δὲ καὶ ἄλλαι 
ἵπποι ἤδη τὠυτὸ τοῦτο Εὐαγόρεω Μάκωνος, πλέω δὲ 
τούτων οὐδαμαί. ὃ μὲν δὴ πρεσβύτερος τῶν παίδων τῷ 
Κίμωνι Στησαγόρης ἦν τηνιχαῦτα παρὰ τῷ ττάτρῳ Μιλ- 

τιάδη τρεφόμενος ἐν τῇ Χερσονήσῳ, ὃ δὲ νεώτερος zog. 
αὐτῷ Κίμωνι ἐν ϑήνῃσι, vovvoua ἔχων ἀπὸ τοῦ οἶχι- 
στέω τῆς Χερσονήσου Μιλτιάδεω Μιλτιάδης. οὗτος δὴ 
ὧν τότε ὃ Μιλτιάδης ἤχων ἐκ τῆς Χερσονήσου καὶ ἐχπε- 
φευγὼς διττλόον ϑάνατον ἐστρατήγεε ᾿ϑηναίων. ἅμα μὲν 
γὰρ οἱ Φοίνιχες αὐτὸν οἱ ἐπιδιώξαντες ιιέχρι Ἴμβρου περὶ 
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πολλοῦ ἐποιεῦντο λαβεῖν τε καὶ ἀναγαγεῖν παρὰ βασιλέα" 
ἅμα δὲ ἐχφυγόντα τε τούτους χαὶ ἀπιχόμενον ἐς τὴν ἑωυ- 
τοῦ δοχέοντά τε εἶναι &v σωτηρίῃ ἤδη, τὸ ἐνῚθεῦτέν μιν 
οἱ ἐχϑροὶ ὑποδεξάμενοι καὶ ὑπτὸ δικαστήριον αὐτὸν ἀγα- 
γόντες ἐδίωξαν τυραννίδος τῆς ἐν Χερσονήσῳ. ἀποφυγὼν 
δὲ χαὶ τούτους στρατηγὸς οὕτω ϑηναίων ἀπεδέχϑη, 
αἱρεϑεὶς ὑπτὸ τοῦ δή ἥμου. 

Καὶ πρῶτα μὸν ἐόντες ἔτι ἐν τῷ ἄστεϊ οἱ στρατηγοὶ 
ἀποπέμπουσι ἐς Σπάρτην χήρυχα deiduvzíóny ιϑηναῖον 
μὲν ἄνδρα, ἄλλως δὲ ἡμεροδρόμον τε καὶ τοῦτο μελε- 
τέοντα᾽ τῷ δή, ὡς αὐτός τε ἔλεγε Φειδιππίδης καὶ ϑη- 
γαίοισι ἀττήγγελλε, περὶ τὸ Παρϑένιον οὖρος τὸ ὑπὲρ 
Τεγέης ὃ Πὰν περιπίπτει. βώσαντα δὲ τοὔνομα τοῦ 
Φειδιστπείδεω τὸν Πᾶνα ϑηναίοισι κελεῦσαι ἀπαγγεῖλαι, 
διότι ἑωυτοῦ οὐδεμίαν ἐττιμέλειαν ποιεῦνται ἐόντος εὐνόου 
᾿ιϑηναίοισι καὶ πολλαχῇ γενομένου ἤδη σφι χρησίμου, τὰ 
δ᾽ ἔτι καὶ ἐσομένου. καὶ ταῦτα μὲν ϑηναῖοι, καταστάν- 
των σφι εὖ ἤδη τῶν πρηγμάτων, πιστεύσαντες εἶναι ἀλη- 
ϑέα ἱδρύσαντο ὑπὸ τῇ ἀχροπόλι Πανὸς ἱρόν, χαὶ αὐτὸν 
ἀπὸ ταύτης τῆς ἀγγελίης ϑυσίῃσι ἐπετέοισι xat λαμπάδι 
ἱλάσχονται. τότε δὲ πεμφϑεὶς ὑττὸ τῶν στρατηγῶν ὃ 
Φειδιππίδης οὗτος, ὅτε πέρ οἱ ἔφη καὶ τὸν Πᾶνα φανῆναι, 
δευτεραῖος ἐκ τοῦ ϑηναίων ἄστεος ἦν ἐν Σπάρτῃ, ἀπι- 
χόμενος δὲ ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας ἔλεγε “ὦ μακχεδαιμόνιοι, 
Ιϑηναῖοι ὑμέων δέονται σφίσι βωϑῆσαι καὶ μὴ περιιδεῖν 
πόλιν ἀρχαιοτάτην ἐν τοῖσι Ἕλλησι δουλοσύνῃ περιπε- 
σοῦσαν πρὸς ἀνδρῶν βαρβάρων" καὶ γὰρ νῦν Ἐρέτριά τε 
ἠνδραπόδισται καὶ πόλι λογίμῳ ἡ Ἑλλὰς γέγονε ἀσϑενε- 
στέρη. ὃ μὲν δή σφι τὰ ἐντεταλμένα ἀπήγγελλε, τοῖσι 
δὲ ἕαδε μὲν βωϑέειν ᾿ϑηναίοισι, ἀδύνατα δέ σφι ἢν τὸ 
σαραυτίχα ποιέειν ταῦτα, οὐ βουλομένοισι λύειν τὸν νόμον" 
ἦν γὰρ ἱσταμένου τοῦ μηνὸς εἰνάτη, εἰνάτῃ δὲ οὐκ ἐξελεύ- 
σεσϑαι ἔφασαν μὴ οὐ πλήρεος ἐόντος τοῦ χύχλου. 

Οὗτοι μέν νυν τὴν πανσέληνον ἔμενον" τοῖσι δὲ βαρ- 
βάροισι κατηγέετο Ἱππίης ὃ Πεισιστράτου ἐς τὸν Maga- 
ϑῶνα, τῆς παροιχομένης νυχτὸς ὄψιν ἰδὼν ἐν τῷ ὕπνῳ 
τοιήνδε" ἐδόκεε ὃ Ἱππίης τῇ μητρὶ τῇ ἑωυτοῦ συνευνη- 
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ϑῆναι" συνεβάλετο ὧν £x τοῦ ὀνείρου χατελϑὼν ἐς τὰς 
΄ M , 2 ΄ - 

ἀιϑήνας καὶ ἀνασωσάμενος τὴν ἀρχὴν τελευτήσειν ἐν τῇ 
- , ^ M - » , - 

ἑωυτοῦ γηραιός. &x μὲν δὴ τῆς ὄψιος συνεβάλετο ταῦτα, 
; , - * 2 , 

τότε δὲ χατηγεόμενος τοῦτο uiv và ἀνδράποδα τὰ ἐξ 
᾿Ερετρίης ἀπέβησε ἐς τὴν νῆσον τὴν Στυρέων, καλεομένην 

Υ , - * , 3 * - 

δὲ Αἰγίλειαν, τοῦτο δὲ καταγομένας ἐς τὸν Μαραϑῶνα 

τὰς νέας ὥρμιζε οὗτος, ἐχβάντας τε ἐς γῆν τοὺς βαρβά- 
ρους διέτασσε. καί οἱ ταῦτα διέποντι ἐπῆλϑε πταρεῖν 

A 3s » » c 3 "7 mM n Εἰς 
τε xal βῆξαι μεζόνως ἢ ὡς ξώϑεε" oia δέ oi πρεσβυτέρῳ 

ἐόντι, τῶν ὀδόντων οἱ πλεῦνες ἐσείοντο. τούτων ὧν ἕνα 
τῶν ὀδόντων ἐχβάλλει ὑπὸ βίης βήξας" ἐχπεσόντος δὲ ἐς 
τὴν ψάμμον αὐτοῦ ἐποιέετο πολλὴν σπουδὴν ἐξευρεῖν. 
ὡς δὲ οὐχ ἐφαίνετό oi ὃ 0Ócv, ἀναστενάξας εἶστε πρὸς 
τοὺς παραστάτας “ἢ γῆ Oe οὐκ ἡμετέρη ἐστί, οὐδέ μιν 
δυνησόμεϑα ὑποχειρίην ποιήσασϑαι" óxógov δέ τι μοι 
μέρος μετῆν, ὃ ὀδὼν μετέχει." 

Ἱππίης μὲν δὴ ταύτῃ τὴν ὄψιν συνεβάλετο ἐξεληλυ- 
, 2 , , , » , ϑέναι, ϑηναίοισι δὲ τεταγμένοισι ἐν τεμένεϊ 'HooxAéog 

ἐπῆλθον βωϑέοντες Πλαταιέες πτανδημιεί" xai γὰρ καὶ 
ἐδεδώχεσαν σφέας αὐτοὺς τοῖσι ϑηναίοισι οἵ Πλαταιέες, 

* , ' - 2 - ^ 

χαὶ πόνους ὑπὲρ αὐτῶν οἱ ᾿ίϑηναῖοι συχνοὺς ἤδη ἄνα- 
ραιρέατο. ἔδοσαν δὲ ὧδε. πιεζόμενοι ὑπὸ Θηβαίων ot 
Πλαταιέες ἐδίδοσαν πρῶτα παρατυχοῦσι Κλεομιένεϊ τε τῷ 
ναξανδρίδεω xai “αχεὸ [ 1 ὑτούς. oi δὲ αἰναξανδρίδεω xal “αχεδαιμονίοισι σφέας αὐτούς. οἱ δὲ 
οὐ δεχόμενοι ἔλεγόν σφι τάδε. “ἡμεῖς μὲν ἑχαστέρω τε 
οἰχέομεν, χαὶ ὑμῖν τοιήδε τις γίνοιτ᾽ ἂν ἐπιχουρίη ψυχρή" 
ϑαίη xo ἃ λλάχις ἐξανὸ δισϑέ ἤ φϑαίητε γὰρ ἂν σιολλάχις ἐξανδραποδισϑέντες ἢ τινα 

n^' € , K , LT τς - c , 

πυϑέσϑαι ἡμέων. συμβουλεύομεν δὲ ὑμῖν δοῦναι ὑμέας 

αὐτοὺς “Ιϑηναίοισι, πλησιοχώροισέ τε ἀνδράσι χαὶ τιμω- 
, - - 2 - , 

ρέειν ἐοῦσι οὐ χαχοῖσι." ταῦτα συνεβούλευον οἱ «1αχεδαι-- 
, , Cf - , , 

μόνιοι οὐ χατ᾽ εὔνοιαν οὕτω τῶν Πλαταιέων ὡς βουλόμενοι 
' 5 , , , - e 

τοὺς ϑηναίους ἔχειν πόνους συνεστεῶτας Βοιωτοῖσι. 
“αχεδαιμόνιοι μέν vvv Πλαταιεῦσι ταῦτα συνεβούλευον, 

ς * 3 3 , 3 3-3 , CS , “τ 

οἱ δὲ οὐχ ἠπίστησαν, ἀλλ ϑηναίων ἱρὰ ποιεύντων τοῖσι 
δυώδεχα ϑεοῖσι ἱχέται ἱζόμενοι ἐπὶ τὸν βωμὸν ἐδίδοσαν 

, J , "m , - , 

σφέας αὐτούς. Θηβαῖοι δὲ πυϑόμενοι ταῦτα ἐστρατεύοντο 
) * m , , 
ἐπὶ τοὺς Πλαταιέας, A9nvaiou δέ σφι ἐβώϑεον. μελλόν- 
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των δὲ συνάπτειν μάχην Κορίνϑιοι οὐ περιεῖδον, παρα- 
τυχόντες δὲ χαὶ χαταλλάξαντες ἐπιτρεινάντων ἀμφοτέρων 
οὔρισαν τὴν χώρην ἐπὶ τοισίδε, ἐᾶν Θηβαίους Βοιωτῶν 

M ' , 2 M , , M 

τοὺς μὴ βουλομένους ég Βοιωτοὺς τελξειν. Κορίνϑιοι μὲν 

δὴ ταῦτα γνόντες ἀπαλλάσσοντο, ϑηναίοισι δὲ ἀπιοῦσι 
2 ; £723 042 MES , - , 
ἐπεϑήχαντο Βοιωτοί, ἐπιϑέιιενοι δὲ ἑσσώϑησαν τῇ μάχῃ. 
ὑπερβάντες δὲ οἱ ϑηναῖοι τοὺς οἱ Κορίνϑιοι ἔϑηχαν 

- 5 , , c o. ^ * 

Πλαταιεῦσι εἶναι οὔρους, τούτους ὑπερβάντες τὸν σωπὸν 
αὐτὸν ἐποιήσαντο οὐρον Θηβαίοισι πρὸς Πλαταιέας εἶναι 

zal Ὑσιάς. ἔδοσαν μὲν δὴ οἱ Πλαταιέες σφέας αὐτοὺς 

᾿ιϑηναίοισι τρόπῳ τῷ εἰρημένῳ, ἧχον δὲ τότε ἐς Maga- 
ϑῶνα βωϑέοντες. 

Τοῖσι δὲ ᾿Ιϑηναίων στρατηγοῖσι ἐγίνοντο δίχα αἱ γνῶ- 
μαι, τῶν μὲν οὐκ ἐώντων συμβαλεῖν (ὀλίγους γὰρ εἶναι 
ὁτρατιῇ τῇ Μήδων συμβαλεῖν), τῶν δὲ χαὶ Μιλτιάδεω 
χελευόντων. ὡς δὲ δίχα τε ἐγίνοντο xol ἐνίχα vj χείρων 
τῶν γνωμέων, ἐνθαῦτα, ἣν yàg ἑνδέχατος ᾿ψνηφιδοφύόρος 

d - , * 2 , , * * 

ὃ τῷ χυάμῳ λαχὼν ϑηναίων πολεμαρχέειν (τὸ παλαιὸν 
γὰρ ϑηναῖοι ὁμόψηφον τὸν πολέμαρχον ἐποιεῦντο τοῖσι 
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στρατηγοῖσι) ἦν δὲ τότε πολέμαρχος Καλλίμαχος Aquió- 
γαῖος, πρὸς τοῦτον ἐλϑὼν Μιλτιάδης ἔλεγε τάδε. ““ἐν σοὶ 
γῦν, Καλλίμαχε, ἐστὶ ἢ χαταδουλῶσαι ϑήνας, ἢ ἐλευϑέ- 
ρας ποιήσαντα μνημόσυνα λιπέσϑαι ἐς τὸν ἅπαντα ἀν- 
ϑρώπων βίον οἷα οὐδὲ “ρμόδιός τε xal Ἀριστογείτων 
λείπουσι. νῦν γὰρ δὴ ἐξ οὗ ἐγένοντο ϑηναῖοι ἐς χίνδυνον 
ἥχουσι μέγιστον, καὶ ἢν μέν γε ὑποχύνψωσι τοῖσι Μήδοισι, 
δέδοχται τὰ πείσονται τταραδεδομένοι Ἱππίέη, ἣν δὲ περι- 
γένηται αὕτη ἡ πόλις, οἵη τέ ἐστι πρώτη τῶν Ἑλληνίδων 
πολίων γενέσϑαι. χῶς cv δὴ ταῦτα οἷά τέ ἐστι γενέσϑαι, 
χαὶ χῶς ἐς σέ τι τούτων ἀνήχει τῶν πρηγμάτων τὸ χῦρος 

ἔχειν, νῦν ἔρχομαι φράσων. ἡμέων τῶν στρατηγῶν ἐόν- 
τῶν δέχα δίχα γίνονται ai γνῶμαι, τῶν μὲν χελευόν- 

των συμβαλεῖν τῶν δὲ οὔ. ἣν μέν vvv μὴ συμβάλωμεν, 
ἔλπομαί τινα στάσιν μεγάλην διασείσειν ἐμπτεσοῦσαν 
τὰ ϑηναίων φρονήματα ὥστε μηδίσαι" ἢν δὲ συμι- 
βάλωμεν πρίν τι zal σαϑρὺὸν ϑηναίων μετεξετέροισι 

ἐγγενέσθαι, ϑεῶν τὰ ἴσα νεμόντων οἷοί τέ εἰμιεν στερι- 
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γενέσϑαι τῇ συμβολῇ. ταῦτα Qv πάντα ἐς σὲ νῦν τείνει 

xai ἐκ σέο ἄρτηται" ἢν γὰρ σὺ γνώμῃ τῇ ἐμῇ προσϑῇ, 
ἔστι τοι πατρίς τε ἐλευϑέρη χαὶ πόλις πρώτη τῶν ἐν τῇ 

Ἑλλάδι" ἢν δὲ τῶν ἀποσπευδόντων τὴν συμβολὴν ἕλῃ, 
ὑπάρξει τοι τῶν ἐγὼ κατέλεξα ἀγαθῶν τὰ ἐναντία." 
ταῦτα λέγων ὃ Μιλτιάδης προσχτᾶται τὸν Καλλίμαχον. 
προσγενομένης δὲ τοῦ πολεμάρχου τῆς γνώμης ἐκεκύρωτο 
συμβάλλειν. μετὰ δὲ οἱ στρατηγοὶ τῶν ἣ γνώμη ἔφερε 
συμβάλλειν, ὡς ἑχάστου αὐτῶν ἐγίνετο πρυτανηίη τῆς 
ἡμέρης, Μιλτιάδῃ παρεδίδοσαν" ὃ δὲ δεκόμενος οὔτι χω 
συμβολὴν ἐποιέετο, πρίν γε δὴ αὐτοῦ πρυτανηίη ἐγένετο. 
ὡς δὲ ἐς ἐχεῖνον περιῆλϑε, ἐνθαῦτα δὴ ἐτάσσοντο ὧδε οἱ 
᾿ϑηναῖοι ὡς συμβαλέοντες. τοῦ μὲν δεξιοῦ κέρεος ἡγέετο 
6 πολέμαρχος Καλλίμαχος" ὃ γὰρ νόμος τότε εἶχε οὕτω 
τοῖσι ϑηναίοισι, τὸν ττολέμαρχον ἔχειν χέρας τὸ δεξιόν. 
ἡγεομένου δὲ τούτου ἐξεδέχοντο ὡς ἠριϑμέοντο αἱ φυλαὶ 
ἐχόμεναι ἀλλήλων, τελευταῖοι δὲ ἐτάσσοντο ἔχοντες τὸ 
εὐώνυμον χέρας Πλαταιέες" ἀπὸ ταύτης γάρ σφι τῆς 
μάχης, ϑυσίας ϑηναίων ἀναγόντων καὶ πανηγύρις τὰς 
ἐν τῇσι πεντετηρίσι γινοιιένας, χατεύχεται ὃ χῆρυξ ὃ 
᾿ιϑηναῖος ἅμα ve ϑηναίοισι λέγων γίνεσϑαι τὰ ἀγαϑὰ 
xci Πλαταιεῦσι. τότε δὲ τασσομένων τῶν ϑηναίων ἐν 
τῷ Μαραϑῶνι ἐγίνετο τοιόνδε τι" τὸ στρατόπεδον ἐξισού- 
μενον τῷ Μηδιχῷ στρατοπέδῳ, τὸ μὲν αὐτοῦ μέσον ἐγίνετο 
ἐπὶ τάξις ὀλίγας, καὶ ταύτῃ ἦν ἀσϑενέστατον τὸ στρατό- 
πεδον, τὸ δὲ κέρας ἕχάτερον ἔρρωτο πλήϑεϊ. ὡς δέ σφι 
διετέταχτο xalrà σφάγια ἐγίνετο καλά, ἐνθαῦτα ὡς ἀπεί- 
ϑησαν οἱ ̓ ϑηναῖοι, δρόμῳ ἵεντο ἐς τοὺς βαρβάρους. ἦσαν 
δὲ στάδιοι οὐκ ἐλάσσονες τὸ μεταίχμιον αὐτῶν ἢ ὀχτώ. 
οἱ δὲ Πέρσαι δρέοντες δρόμῳ ἐπιόντας παρεσχευάζοντο 
ὡς δεξόμενοι, μανίην τε τοῖσι ϑηναίοισι ἐπέφερον xal 
πάγχυ ὀλεϑρίην, δρέοντες αὐτοὺς ὀλίγους, καὶ τούτους 
δρόμῳ ἐπειγομένους οὔτε ἵπττου ὑπαρχούσης σφι οὔτε 
τοξευμάτων. ταῦτα μέν νυν οἱ βάρβαροι κατείχαζον" 
᾿ιϑηναῖοι δὲ ἐπείτε ἀϑρόοι προσέμιξαν τοῖσι βαρβάροισι, 
ἐμάχοντο ἀξίως λόγου. πρῶτοι μὲν γὰρ Ἑλλήνων πάντων 
τῶν ἡμεῖς ἴδμεν δρόμῳ ἐς πολεμίους ἐχρήσαντο, πρῶτοι 
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δὲ ἀνέσχοντο ἐσθῆτά τε Μηδιχὴν δρέοντες xoi ἄνδρας τοὺς 
ταύτην ἐσθημένους" τέως δὲ ἦν τοῖσι Ἕλλησι καὶ τὸ οὔ- 
γομα τὸ Μήδων φόβος ἀχοῦσαι. μαχομένων δὲ ἐν τῷ 
Μαραϑῶνι χρόνος ἐγίνετο πολλός. xol τὸ μὲν μέσον τοῦ 
στρατοπέδου ἑνίχεον oi βάρβαροι, τῇ Πέρσαι τε αὐτοὶ καὶ 
Σάχαι ἐτετάχατο" χατὰ τοῦτο μὲν δὴ ἑνίχεον οἵ βάρβαροι 
xal ῥήξαντες ἐδίωχον ἐς τὴν μεσόγαιαν, τὸ δὲ χέρας ἑχά- 

τερον ἐνίχεον ϑηναῖοί ve xol Πλαταιέες. νικέοντες δὲ 
τὸ μὲν τετραμμένον τῶν βαρβάρων φεύγειν ἔων, τοῖσι δὲ 
τὸ μέσον δήξασι αὐτῶν συναγαγόντες τὰ χέρεα ἀμφότερα 
ἐμάχοντο xal ἐνίχεον ᾿Ιϑηναῖοι. φεύγουσι δὲ τοῖσι Πέρ- 
σῃσι εἵποντο χόπτοντες, ἐς ὃ ἐπὶ τὴν ϑάλασσαν ἀπιχό- 
μενοι ztUpQ τε αἴτεον xal ἐπελαμβάνοντο τῶν νεῶν. χαὶ 

τοῦτο μὲν ἐν τούτῳ τῷ πόνῳ ὃ πολέμαρχος Καλλίμαχος 
διαφϑείρεται, ἀνὴρ γενόμενος ἀγαϑός, ἀπὸ δ᾽ ἔϑανε τῶν 
στρατηγῶν Στησίλεως ὃ Θρασύλεω" τοῦτο δὲ Κυνέγειρος 
ὃ Εὐφορίωνος ἐνθαῦτα ἐπιλαβόμενος τῶν ἀφλάστων νεός, 
τὴν χεῖρα ἀποχοττεὶς τιελέχεϊ πίπτει, τοῦτο δὲ ἄλλοι ϑη- 
γαίων ττολλοί τε x«l οὐνομαστοί. ἑπτὰ μὲν δὴ τῶν νεῶν 
ἐπεχράτησαν τρόπῳ τοιούτῳ ίϑηναῖοι" τῇσι δὲ λοιπῇσι 
οἱ βάρβαροι ἐξαναχρουσάμενοι, καὶ ἀναλαβόντες ἐχ τῆς 
γήσου ἐν τῇ ἔλιπον τὰ ἐξ Ἐρετρίης ἀνδράποδα, περιέ- 
σλωον Σούνιον, βουλόμενοι φϑῆναι τοὺς ϑηναίους ἀπι- 
χόμενοι ἐς τὸ ἄστυ. αἰτίη δὲ ἔσχε ἐν ϑηναίοισι ἐξ 
Αλχμαιωνιδέων μηχανῆς αὐτοὺς ταῦτα ἐπινοηϑῆναι" τού- 
τους γὰρ συνθεμένους τοῖσι Πέρσησι ἀναδέξαι ἀσπίδα 
ἐοῦσι ἤδη ἐν τῇσι νηυσί. οὗτοι μὲν δὴ περιέπλωον Xoi- 
viov" ϑηναῖοι δὲ ὡς ποδῶν εἶχον τάχιστα ἐβώϑεον ἐς 
τὸ ἄστυ, καὶ ἔφϑησάν τε ἀπιχόμενοι πρὶν ἢ τοὺς βαρ- 
βάρους ἥκειν, καὶ ἐστρατοττεδεύσαντο ἀπιγμένοι ἐξ Ἥρα- 
χλείου τοῦ ἐν Μαραϑῶνι ἐν ἄλλῳ Ἡραχλείῳ τῷ ἐν Κυνο- 
σάργεϊ. οἱ δὲ βάρβαροι τῇσι νηυσὶ ὑπεραιωρηϑέντες 
Φαλήρου (τοῦτο γὰρ ἦν ἐπίνειον τότε τῶν ϑηναίων), 
ὑπὲρ τούτου ἀναχωχεύσαντες τὰς νέας ἀπέπλωον ὀπίσω 
ἐς τὴν “Ισίην. 

Ἔν ταύτῃ τῇ ἐν Μαραϑῶνι μάχῃ ἀπέϑανον τῶν 
βαρβάρων χατὰ ἑξακισχιλίους xal τετραχοσίοὺς ἄνδρας, 
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᾿ιϑηναίων δὲ ἑχατὸν ἐνενήκοντα xal δύο. ἔπεσον μὲν ἀμ- 
, - , PN ΩΣ , » 

φοτέρων τοσοῦτοι. συνήνειχε δὲ αὐτόϑι ϑῶμα γενέσϑαι 
τοιόνδε, ϑηναῖον ἄνδρα ᾿Ἐπίζηλον τὸν Κουφαγόρεω ἐν 

- , , , , , 2 * 

τῇ συστάσι μαχόμενόν ve καὶ ἄνδρα γινόμενον ἀγαϑὸν 
τῶν ὀμμάτων στερηϑῆναι οὔτε πληγέντα οὐδὲν τοῦ σώ- 
ματος οὔτε βληϑέντα, καὶ τὸ λοιπὸν τῆς ζόης διατελέειν 

^ , - , 5 , ^ 3 

ἀπὸ τούτου τοῦ χρόνου ἐόντα τυφλόν. λέγειν δὲ αὐτὸν 
ἤχουσα περὶ τοῦ πάϑεος τοιόνδε τινὰ λόγον, ἄνδρα oi 

δοχέειν διυλίτην ἀντιστῆναι μέγαν, τοῦ τὸ γένειον τὴν 
ἀσπίδα πᾶσαν σχιάζειν" τὸ δὲ φάσμα τοῦτο ἑωυτὸν μὲν 
παρεξελϑεῖν, τὸν δὲ ἑωυτοῦ παραστάτην ἀποχτεῖναι. 

- ' 2 ud 2 Dur 

ταῦτα μὲν δὴ Ἐπίζηλον ἐπυϑόμην λέγειν. 
4&ig δὲ πορευόμενος ἅμα τῷ στρατῷ ἐς τὴν “σίην, 

2 , f, 2 , 55,» 2 “ὦ $0 
ἐπείτε ἐγένετο ἐν Μυχόνῳ, εἰδε οψιν ἕν τῷ ὑπνῳ. καὶ vtt 

^ 5 , , / c ; , " 

μὲν ἣν ἡ ὄψις, οὐ λέγεται" ὃ δέ, ὡς ἡμέρη τάχιστα ἐπέ- 
, , - - c 'N 2 , 

λαμψε, ζήτησιν ἐποιέετο τῶν νεῶν, εὑρὼν δὲ ἐν Φοινίσσῃ 
^ 3! 3 , L J , c , 

γηὶ ἀγαλμα “Ιπόλλωγος χεχρυσωμένον ἐπυνϑάνετο 0x09€v 
" , , * c 5 ὃς 

σεσυλημένον εἴη, πυϑόμενος δὲ ἐξ ὅτευ ἣν ἱροῦ, ἔπλωε 
- - Y - N 3 , ^ - 

τῇ ἑωυτοῦ νηὶ ig 4üÀov καὶ ἀπίχατο γὰρ τηνιχαῦτα ol 
“Ὡήλιοι ὀπίσω ἐς τὴν νῆσον, χατατίϑεταί ve ἐς τὸ ἱρὸν 

S , * 2^7 - , 2 - 

τὸ ἄγαλμα καὶ ἐντέλλεται τοῖσι 4ηλίοισι ἀπαγαγεῖν τὸ 
ἄγαλμα ἐς “ήλιον τὸ Θηβαίων" τὸ δ᾽ ἔστι ἐπὶ ϑαλάσσῃ 
“Χαλχίδος χαταντίον. 4ᾶτις μὲν δὴ ταῦτα ἐντειλάμενος 

, M * , - , ») , 

ἀπέπλωε, τὸν δὲ ἀνδριάντα τοῦτον “ήλιοι οὐχ ἀπήγαγον, 
3 , 22 , »' “- 2 ht 2 , 

ἀλλά μιν δι ἐτέων εἴχοσι Θηβαῖοι αὐτοὶ &x ϑεοιτροπτίου 
3 , 2 ^ , M M ^ 3 , 2 

ἐχομίσαντο ἐπὶ “Ζήλιον. τοὺς δὲ τῶν Ἐρετριέων ἡνδρα- 
, -— », 2 , ς , 

ποδισμένους “τίς τε καὶ “ρταφέρνης, ὡς προσέσχον ἐς 
᾿ 3 , ͵ vy 2. vAZX ' 3 

τὴν Aoígv πλώοντες, ἀνήγαγον ég Σοῦσα. βασιλεὺς δὲ 

“]αρεῖος, ztgiv μὲν αἰχμαλώτους γενέσϑαι τοὺς Ἐρετριέας, 
ὧν Ὁ ' / € 3. t" 2 , , &eiyé σφι δεινὸν χόλον οἷα ἀρξάντων ἀδικίης προτέρων 

τῶν Ερετριέων᾽ ἐπείτε δὲ εἶδέ σφεας ἀπαχϑέντας παρ᾽ 
ἑωυτὸν xal ὑποχειρίους ἑωυτῷ ξόντας, ἐποίησε καχὸν 
ἄλλο οὐδέν, ἀλλά σφεας τῆς Κισσίης χώρης κατοίχισε ἐ i », (p 5 js i5 x ΕΞ ^ y 

-—€ - - 2! , 23 2 7 2 ' P ΄ 

σταϑμῷ ἑωυτοῦ τῷ οὔνομά ἐστι ρδέριχχα, eo μὲν Σού- 
v E V , , 2 , ΄ 

σων δέχα χαὶ διηχοσίους σταδίους ἀπέχοντι, τεσσεράκοντα 
δὲ ἀπὸ τοῦ φρέατος τὸ παρέχεται τριφασίας ἰδέας" καὶ 

^ , ^ | C , , - 

γὰρ ἄσφαλτον χαὶ ἅλας καὶ ἔλαιον ἀρύσσονται ἐξ αὐτοῦ 
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τρόπῳ τοιῷδε. ἀντλέεται μὲν χηλωνηίῳ, ἀντὶ δὲ γαυλοῦ 
c 2 - c , e x€ , Y Li 3 , 

ἥμισυ ἀσχοῦ οἱ προσδέδεται" ὑποτύψας δὲ τούτῳ ἀντλέει 
xai ἔπειτεν ἐγχέει ἐς δεξαμενήν" ix δὲ ταύ ἐς ἄλλο γχέει ἐς δεξαμενήν᾽ ἐκ δὲ ταύτης ἐς ἀλλ 

, , L c , »^ 2» 

διαχεόμενον τράπεται τριφασίας ὁδούς. χαὶ ἢ μὲν ἀσφαλ- 
τος χαὶ οἱ ἅλες ττηγγύαται τταραυτίχα, τὸ δὲ ἔλαιον συν- 
ἄγουσι ἐν ἀγγηίοισι, τὸ οἱ Πέρσαι χαλέουσι ῥαδινάχην" 
ἔστι δὲ μέλαν καὶ OÓumv παρεχόμενον βαρέαν. ἐνθαῦτα 
τοὺς Ἐρετριέας χατοίχισε βασιλεὺς “αρεῖος, ot καὶ μέχρι 
ἐμέο εἶχον τὴν χώρην ταύτην, φυλάσσοντες τὴν ἀρχαίην 
γλῶσσαν. τὰ μὲν δὴ περὶ Ἐρετριέας ἔσχε οὕτω. 

“Ἱαχεδαιμονίων δὲ ἧκον ἐς τὰς Ιϑήνας δισχίλιοι μετὰ 
τὴν πανσέληνον, ἔχοντες σπουδὴν πολλὴν χαταλαβεῖν, 

€ € - , , - - 

οὕτω ὥστε τριταῖοι ix Σπάρτης ἐγένοντο iy τῇ Ἡττιχῇ. 
[4 , - - , [4 , 

ὕστεροι δὲ ἀπιχόμενοι τῆς συμβολῆς ἱμιείροντο ὅμως ϑηή- 
σασϑαι τοὺς Μήδους" ἐλϑόντες δὲ ἐς τὸν Μαραϑῶνα 

ἐϑηήσαντο. μετὰ δὲ αἰνέοντες ϑηναίους καὶ τὸ ἔργον 
αὐτῶν ἀτταλλάσσοντο ὀπίσω. 

Θῶμα δέ μοι xal οὐχ ἐνδέχομαι τὸν λόγον, “λχμαιω-: 
᾿ 23} 2 , , 2 , 2 L 

γίδας ἄν κοτε ἀναδέξαι Πέρσησι ἐκ συνθήματος ἀσπίδα, 
, c M , , 5 2 , D € 2 

βουλομένους ὑπὸ βαρβαροισί τε εἰναι ϑηναίους xai vt 
€ , c - » c L , “- , 
dmmín. οἵτινες μᾶλλον ἢ ὁμοίως Καλλίῃ τῷ Φαινίππου, 
“ψυττονίχου δὲ πατρί, φαίνονται μισοτύραννοι ἐόντες. Καλ- 

λίης τε γὰρ μοῦνος ᾿ϑηναίων ἁπάντων ἐτόλμα, ὅχως Πει- 
σίστρατος ἐχπέσοι ἐκ τῶν ᾿ϑηνέων, τὰ χρήματα αὐτοῦ 
χηρυσσόμενα ὑπὸ τοῦ δημοσίου ὠνέεσϑαι, χαὶ τὰ ἄλλα 

N. ὦ» 32 » T , 2 - ; ' , 

τὰ ἔχϑιστα ἐς αὐτὸν τεάντα ἐμηχανᾶτο" | Καλλίεω δὲ τού- 

του ἄξιον ττολλαχοῦ μνήμην ἐστὶ στάντα τινὰ ἔχειν. τοῦτο 
μὲν γὰρ τὰ τιρολελεγμένα, ὡς ἀνὴρ ἄχρος ἐλευϑερῶν τὴν 
πατρίδα. τοῦτο δὲ τὰ ἐν Ὀλυμπίῃ ἐποίησε" ἵπττῳ νική- 
σας, τεϑρίππῳ δὲ.δεύτερος γενόμενος, Πύϑια δὲ πρότερον 

ἀνελόμενος, ἐφανερώϑη ἐς τοὺς Ἕλληνας πάντας μεγίστῃσι 
δαπάνῃσι. τοῦτο δὲ χατὰ τὰς ἑωυτοῦ ϑυγατέρας ἐούσας 
τρεῖς οἷός τις ἀνὴρ ἐγένετο" ἐπειδὴ γὰρ ἐγένοντο γάμου 
ὡραῖαι, ἔδωχέ σφι δωρεὴν μεγαλοτιρεπεστάτην ἐχείνῃσί 
τε ἐχαρίσατο" ἐκ γὰρ πάντων τῶν ϑηναίων τὸν ἑκάστη 
ἐϑέλοι ἄνδρα ἑωυτῇ ἐχλέξασϑαι, ἔδωχε τούτῳ τῷ ἀνδρί.] 
xai οἱ λχμαιωνίδαι ὁμοίως ἢ οὐδὲν ἕσσον τούτου ἦσαν 
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μισοτύραννοι. ϑῶμα Ov μοι xal οὐ προσίεμαι τὴν δια- 
βολήν, τούτους γε ἀναδέξαι ἀσπίδα, οἵτινες ἔφευγόν τὲ 
τὸν πάντα χρόνον τοὺς τυράννους, ἐκ μηχανῆς τε τῆς τού- 
των ἐξέλιπον οἱ Πεισιστρατίδαι τὴν τυραννίδα. χαὶ οὕτω 
τὰς ϑήνας οὗτοι ἦσαν οἱ ἐλευϑερώσαντες πολλῷ μᾶλλον 
ἤπερ “ρμόδιός v& xci Πριστογείτων, ὡς ἐγὼ χρίνω" οἱ 
μὲν γὰρ ἐξηγρίωσαν τοὺς λοιποὺς Πεισιστρατιδέων Ἵπ- 
παρχον ἀποχτείναντες, οὐδέ τι μᾶλλον ἔπαυσαν τοὺς 
λοιποὺς τυραννεύοντας, ᾿λχμαιωνίδαι δὲ ἐμφανέως ἠλευ- 
ϑέρωσαν, εἰ δὴ οὗτοί γε ἀληϑέως ἦσαν οἱ τὴν Πυϑίην 
ἀναπείσαντες προσημαίνειν “αχεδαιμονίοισι ἐλευϑεροῦν 

τὰς ϑήνας, ὥς μοι πρότερον δεδήλωται. ἀλλὰ γὰρ ἴσως 
τι ἐπιμεμφόμενοι ᾿ϑηναίων τῷ δήμῳ προεδίδοσαν τὴν. 
πατρίδα. οὐ μὲν ὦν ἦσάν σφεων ἄλλοι δοχιμώτεροι ἔν 
γε ϑηναίοισι ἄνδρες οὐδ᾽ oi μᾶλλον ἐτετιμέατο. οὕτω 
οὐδὲ λόγος αἱρέει ἀναδεχϑῆναι ἔχ ye ἂν τούτων ἀσπίδα 
ἐπὶ τοιούτῳ λόγῳ. ἀνεδέχϑη μὲν γὰρ ἀσπίς, χαὶ τοῦτο 
οὐχ ἔστι ἄλλως εἰπεῖν" ἐγένετο γάρ" ὃς μέντοι ἦν ὃ ἄνα- 
δέξας, οὐχ ἔχω προσωτέρω εἰπεῖν τούτων. 

Οἱ δὲ “λχμαιωνίδαι ἦσαν μὲν καὶ τὰ ἀνέχαϑεν λαμ- 
προὶ ἐν τῇσι ϑήνῃσι, ἀπὸ δὲ “Ιλχμαίωνος καὶ αὖτις Μεγα- 
χλέος ἐγένοντο χαὶ χάρτα λαμπροί. τοῦτο μὲν yàg λχμαίων 
ὃ Μεγαχλέος τοῖσι &x Σαρδίων “Ζυδοῖσι παρὰ Κροίσου ἀπι- 
χγεομένοισι ἐπὶ τὸ χρηστήριον τὸ ἐν “]ελφοῖσι συμπρήχτωρ 
τὲ ἐγίνετο «al συνελάμβανε προϑύμως, χαί μιν Κροῖσος 
πυϑόμενος τῶν “υδῶν τῶν ἐς τὰ χρηστήρια φοιτεόντων 
ἑωυτὸν εὖ ποιέειν μεταπέμπεται ἐς Σάρδις, ἀπικόμενον 
δὲ δωρέεται χρυσῷ τὸν ἂν δύνηται τῷ ἑωυτοῦ σώματι 
ἐξενείχασϑαι ἐσάπαξ. ὃ δὲ λχμαίων πρὸς τὴν δωρεὴν 
ἐοῦσαν τοιαύτην τοιάδε ἐπιτηδεύσας προσέφερε. ἐνδὺς 
χιϑῶνα μέγαν χαὶ κόλπον πολλὸν χαταλιπόμενος τοῦ 
κιϑῶνος, χοϑόρνους τοὺς εὕρισχε εὐρυτάτους ἐόντας ὕπο- 

δησάμενος ἢιε ἐς τὸν ϑησαυρὸν ἐς τόν οἱ χατηγέοντο. 
ἐσπεσὼν δὲ ἐς σωρὸν ψήγματος πρῶτον μὲν σπιαρέσαξε 
παρὰ τὰς χνήμας τοῦ χρυσοῦ ὅσον ἐχώρεον οἱ χόϑορνοι, 
μετὰ δὲ τὸν χόλπον πάντα πλησάμενος χρυσοῦ zal ἐς τὰς 

τρίχας τῆς χεφαλῆς διαπτάσας τοῦ ψήγματος, xcl ἄλλο 
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λαβὼν ig τὸ στόμα, ἐξήιε £x τοῦ ϑησαυροῦ ἕλχων uiv 
μόγις τοὺς χοϑόρνους, παντὶ δέ τεῳ οἰχὼς μᾶλλον ἢ &v- 
ϑρώπῳ᾽ τοῦ τό τε στόμα ἐβέβυστο καὶ πάντα ἐξώγχωτο. 
3 , bi Ἁ - , Que «ὦ , € , 

ἰδόντα δὲ τὸν Κροῖσον γέλως ἐσῆλϑε, χαί oL πάντα τε 

ἐχεῖνα διδοῖ καὶ πρὸς ἕτερα δωρέεται οὐχ ἐλάσσω ἐχείνων. 
€i , , ce , , 

οὕτω μὲν ἐπλούτησε ἡ οἰχίη αὕτη μεγάλως, καὶ ὃ λχμαίων 
οὗτος οὕτω τεϑριπποτροφήσας Ὀλυμπιάδα ἀναιρέεται. 
μετὰ δὲ γενεῇ δευτέρῃ ὕστερον Κλεισϑένης μιν ὃ Σιχυῶν | γενεῇ οῃ ὕστερον Κλεισϑένης μιν ὃ Σιχυῶνος 

, c - , 

τύραννος ἐξήειρε, ὥστε πολλῷ οὐνομαστοτέρην γενέσϑαι 
E] - cr. » , 35 DERE A I 
ἕν τοῖσι Ελλησι ἢ πρότερον vv. Κλεισϑένεϊ γὰρ τῷ Ζρι- 

" - , -2 , ^ , κὰν 
στωγύμου τοῦ Μύρωνος τοῦ “νδρέω γίνεται ϑυγάτηρ τῇ 

P4 35 3 L , 3 , c ; , 

οὔνομα ἣν Ayaoíatrr. ταύτην ἡϑέλησε, Ελλήνων πάντων 

ἐξευρὼν τὸν ἄριστον, τούτῳ γυναῖχα προσϑεῖναι. Ὄλυμ- 
πίων ὧν ἐόντων xoi νιχέων ἐν αὐτοῖσι τεϑοίππῳ ὃ Κλει- 

΄ ΄ 2 , ce c ? c ' 32:1 - 

σϑένης χήρυγμα ἑποιήσατο, ὁστις Ἑλλήνων éovróv ἀξιοῖ 
κλ 9έ á * , 9 e 3 C 3 M € , 

ειἰσϑένεος γαμβρὸν γενέσϑαι, ἥχειν ἐς ἑξηχοστὴν ἡμέρην 
» , J - € , , 

ἢ χαὶ πρότερον ἐς Σιχυῶνα ὡς κυρώσοντος Κλεισϑένεος 
τὸν γάμον ἐν ἐνιαυτῷ, ἀπὸ τῆς ἑξηχοστῆς ἀρξαμένου 
ἡμέρης. ἐνθαῦτα Ἕλλήνων ὅσοι σφίσι τε αὐτοῖσι ἦσαν 
χαὶ πάτρῃ ἐξωγχωμένοι, ἐφοίτεον μνηστῆρες" τοῖσι Κλει-- 
σϑένης x«i δρόμον xai πταλαίστρην ποιησάμενος ἐπὶ αὐτῷ 
τούτῳ εἶχε. ἀπὸ μὲν δὴ ᾿Ιταλίης ἦλϑε Σμινδυρίδης ὃ 
Ἱπποχράτεος Συβαρίτης, ὃς ἐπὶ πλεῖ δὴ χλιδῆς εἶ (ράτεος Συβαρίτης, ὃς ἐπὶ πλεῖστον δὴ χλιδῆς εἷς 

2 7 c Y , , - M 

ἀνὴρ ἀτιίχετο (ἢ δὲ Σύβαρις ἤχμαζε τοῦτον τὸν χρόνον 
μάλιστα), καὶ Σιρίτης “άμασος ϊμύριος τοῦ σοφοῦ λεγο- 
μένου τταῖς. οὗτοι μὲν m Ἰταλίης ἤλϑον, ἐχ δὲ τοῦ χόλ- 
που τοῦ Ἰονίου μφίμνηστος Ἐπιστρόφου Ἐπιδάμνιος" 

ΩΣ - , E f 
οὗτος δὲ ex τοῦ Ἰονίου χόλπου. Αἰτωλὸς δὲ ἦλϑε Τιτόρμου 
τοῦ ὑπερφύντος τε Ἕλληνας ἰσχύϊ καὶ φυγόντος ἀνϑρώ- 
πους ἐς τὰς ἐσχατιὰς τῆς Αἰτωλίδος χώρης, τούτου τοῦ 
Τιτόρμου ἀδελφεὸς Μάλης. ἀπὸ δὲ Πελοτοννήσου Φεί- 
δωνος τοῦ “ργείων τυράννου παῖς “εωχήδης, Φείδωνος 

- ' , , , c , 

δὲ τοῦ τὰ μέτρα ποιήσαντος IIeAorovvrotíotot xal ὑβρί- 
, Ἦ χα , € , [4] 3 , 

σαντος μέγιστα δὴ Ἑλλήνων ἁπάντων, ὃς ἐξαναστήσας 
^ 3 , j , Qr x M ᾽ 2 , 2 - τοὺς ᾿Πλείων ἀγωνοθέτας αὐτὸς τὸν ἐν Ὀλυμπίῃ ἀγῶνα 

ἔϑηχε" τούτου τε δὴ παῖς, xai uíavrog “Ζυχούργου “ρχὰς 
, - - Η͂ " , , 

ἐχ Τραπεζοῦντος, xol ζὴν iw Παίου πόλιος “αφάνης 
Herodoti vol. II. fi 
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Ἑὐφορίωνος τοῦ δεξαμένου τε, ὡς λόγος ἐν ἠρχαδέῃ λέ- 
NI , , ^ ^ , 

γεται, τοὺς Διοσχούρους οἰκίοισι καὶ ἀπὸ τούτου ἕξεινο- 
, , ΄ i3 - 

δοχέοντος πάντας ἀνϑρώπους, xai Ἠλεῖος Ὀνομαστὸς 
, (3 ' N 3 μὰν ΄ 2i 

᾿Ιγαίου. οὗτοι μὲν δὴ ἐξ αὐτῆς Πελοποννήσου ἤλϑον, ἔχ 
δὲ ᾿ϑηνέων ἀπίχοντο Μεγαχλέης τε ὃ Ἰλχμαίωνος τούτου 

- M Ξ 2 , ^N , ! 

τοῦ παρὰ Κροῖσον ἀπιχομένου, xal ἄλλος Ἱπποχλείδης 
, , $ QS. , 3 , 2 PR 

Τισάνδρου, πλούτῳ καὶ εἴδεϊ προφέρων ϑηναίων. ἀπὸ 
δὲ Ἐρετρίης ἀνϑεούσης τοῦτον τὸν χρόνον “υσανίης" οὗτος 
δὲ ἀπ Εὐβοίης μοῦνος. x δὲ Θεσσαλίης ἡλϑε τῶν Σχο- 

, ,ὔ , - , 

σπ.αδέων Ζιαχτορίδης Κραννώνιος, £x δὲ Πολοσσῶν Ἄδλκων. 
- ' , - 3 , , 

τοσοῦτοι μὲν ἐγένοντο οἱ μνηστῆρες" ἀπιχομένων δὲ vov- 
M L , € - , - 

των ἐς τὴν σπιροειρημἐένην ἡμέρην, ὃ Κλεισϑένης πρῶτα 
μὲν τὰς πάτρας τε αὐτῶν ἀνεπύϑετο xai γένος ἑχάστου, 

M M - - « “ 2 

μετὰ δὲ χατέχων ἐνιαυτὸν διεπειρᾶτο αὐτῶν τῆς τε ἀνδρα- 
γαϑίης xai τῆς ὀργῆς xal παιδεύσιός τε xai τρόπου, xal 
éyl ἑχάστῳ ἰὼν ἐς συνουσίην xai συνάπασι᾽" καὶ ἐς γυμνά- 
σιά τε ἐξαγινέων ὅσοι ἦσαν αὐτῶν νεώτεροι xal τό γε 
μέγιστον, ἐν τῇ συνιστίῃ διειτειρᾶτο" ὅσον γὰρ χατεῖχε 

, 2 , - , , | C , 
χρόνον αὐτούς, τοῦτον πάντα ἐποίεε xal ἅμα ἐξείνιζε 

, Χ ; ^^ - 2 n 

ueyaAormgeméog. χαὶ δή xov μάλιστα τῶν μνηστήρων noé- 
΄ ς c 32. 3. 3 , 2 , ^ , - 

σχοντό οἱ oi &z Ιϑηνέων ἀτειιγμένοι, xal τούτων μᾶλλον 
€ L € , ' 323 L 3 L 

InzoxAtíóng ὁ Τισάνδρου «al xav ἀνδραγαϑίην ἐχρίνετο 
xal ὅτι τὰ ἀνέχαϑεν τοῖσι ἐν Κορίνϑῳ Κυψελίδῃσι ἣν 

, ^ € , - - 

προσήχων. ὡς δὲ ἢ xvoír ἐγένετο τῶν ἡμερέων τῆς τὸ 
L - , , 2 - , 

χαταχλίσιος τοῦ γάμου xai ἐχφάσιος αὐτοῦ Κλεισϑένεος 
^ , 2 , , - c A € , 

τὸν χρίνοι ἔκ πάντων, ϑύσας βοῦς éxarov ὁ Κλεισϑένης 

εὐώχεε αὐτούς τε τοὺς μνηστῆρας καὶ Σικυωνίους πιάν-- 
€ * 3 ' , 3 , - 

τας. ὡς δὲ ἀπὸ δείπνου ἐγένοντο, οἱ μνηστῆρες ἔριν 
5 2 , - - , εἶχον ἀμφέ τε μουσιχῇ καὶ τῷ λεγομένῳ ἐς τὸ μέσον. 

σιροϊούσης δὲ τῆς πόσιος κατέχων ττολλὸν τοὺς ἄλλους ὃ 
€ , 39. / c ' 2 ' 294- 2 , 

Ἱπποκλείδης ἐκέλευσέ οἱ τὸν αὐλητὴν αὐλῆσαι ἐμμέλειαν, 
zeLJouéyov δὲ τοῦ αὐλητέω ὠρχήσατο. xaí χως ἑωυτῷ 

N 2 - 2 7 c Y , ς , ce * 

uiv ἀρεστῶς ὠρχέετο, ὃ δὲ Κλεισϑένης ὁρέων ὅλον τὸ 
- c L4 * A , 

πρῆγμα ὑπώπτευε. μετὰ δὲ ἐπισχὼν ὃ Ἱπποχλείδης yoó- 
γον ἐχέλευσέ ot τινὰ τράπεζαν ἐσενεῖχαι, ἐσελϑούσης δὲ 

- Pt - Φ. 3 3 - , 

τῆς τραπέζης πρῶτα uiv ἐπ᾽ αὐτῆς ὠρχήσατο “αχωνιχὰ 
, * A 3^ 3 , ^ , ^ ^ 

σχημάτια, μετὰ δὲ ἀλλα Αττιχά, τὸ τρίτον δὲ τὴν χεφαλὴν 
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ἐρείσας ἐπὶ τὴν τράπεζαν τοῖσι σχέλεσι ἐχειρονόμησε. 
Κλεισϑένης δὲ τὰ μὲν πρῶτα χαὶ τὰ δεύτερα ὀρχεομένου, 
ἀποστυγέων γαμβρόν οἱ ἔτι γενέσϑαι Ἱπποχλείδην διὰ τήν 
τε ὄρχησιν xol τὴν ἀναίδειαν, χατεῖχε ἑωυτόν, οὐ βουλό- 
μενος ἐχραγῆναι ἐς αὐτόν" ὡς δὲ εἶδε τοῖσι σχέλεσι χειρο- 
γομήσαντα, οὐχέτι χατέχειν δυνάμενος εἶστε “ ὦ παῖ Τισάν- 
δρου, ἀπωρχήσαό γε μὲν τὸν γάμον." ὁ δὲ Ἱπποχλείδης 
ὑπολαβὼν εἶπε ““οὐ φροντὶς Ἱπποχλείδη." ἀπὸ τούτου 
μὲν τοῦτο οὐνομάζεται, Κλεισϑένης δὲ σιγὴν ποιησάμενος 
ἔλεξε ἐς μέσον τάδε. “᾿ἄνδρες παιδὸς τῆς ἐμῆς μνηστῆρες, 
ἐγὼ καὶ πάντας ὑμέας ἐπαινέω χαὶ πᾶσιν ὑμῖν, εἰ οἷόν 
τε εἴη, χαριζοίμην ἄν, μήτ᾽ ἕνα ὑμέων ἐξαίρετον ἀποχρί- 
γων μήτε τοὺς λοιποὺς ἀποδοχιμάζων. ἀλλ᾽ οὐ γὰρ οἷά 
τέ ἐστι μιῆς πέρι παρϑένου βουλεύοντα πᾶσι κατὰ νόον 
σοιέειν, τοῖσι μὲν ὑμέων ἀπελαυνομένοισι τοῦδε τοῦ γάμου 
τάλαντον ἀργυρίου ἑἕχάστῳ δωρεὴν δίδωμι τῆς ἀξιώσιος 
εἵνεχεν τῆς ἐξ ἐμεῦ γῆμαι χαὶ τῆς ἐξ οἴχου ἀποδημίης, 
τῷ δὲ ᾿λχμαίωνος Μεγαχλέϊ ἐγγυέω παῖδα τὴν ἐμὴν Aya- 
ρίστην νόμοισι τοῖσι Ιϑηναίων. φαμένου δὲ ἐγγυᾶσϑαι 
Μεγαχλέος ἐχεχύρωτο ὃ γάμος Κλεισϑένεϊ. 

Auqi μὲν χρίσι τῶν μνηστήρων τοσαῦτα ἐγένετο, καὶ 
οὕτω ᾿Ιλχμαιωνίδαι ἐβώσϑησαν ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα. τούτων 
δὲ συνοιχησάντων γίνεται Κλεισϑένης τε ὃ τὰς φυλὰς καὶ 
τὴν δημοχρατίην Ιϑηναίοισι καταστήσας, ἔχων τὸ οὔνομα 
ἀπὸ τοῦ μητροπάτορος τοῦ Σιχυωγίου. οὗτός τε δὴ γίνεται 
“Μεγαχλέϊ καὶ Ἱπποχράτης, ἐχ δὲ Ἱπποχράτεος Μεγαχλέης 
τε ἄλλος xci ᾿γαρίστη ἄλλη ἀπὸ τῆς Κλεισϑένεος Aya- 
ρίστης ἔχουσα τὸ οὔνομα, ἣ συνοιχήσασά τε Ξανϑίππῳ 
τῷ Τρίφρονος χαὶ ἔγχυος ἐοῦσα εἶδε ὄψιν ἐν τῷ ὕπνῳ" 
ἐδόχεε δὲ λέοντα τεχεῖν᾽ χαὶ uev ὀλίγας ἡμέρας τίχτει 
Περιχλέα Ξανϑίππῳ. 

Μετὰ δὲ τὸ ἐν Μαραϑῶνι τρῶμα γενόμενον Μιλτιάδης, 
χαὶ πρότερον εὐδοχιμέων ze ϑηναίοισι, τότε μᾶλλον 
αὔξετο. αἰτήσας δὲ νέας ἑβδομήκοντα χαὶ στρατιήν τὲ χαὶ 
χρήματα ᾿Ιϑηναίους, οὐ φράσας σφι ἐπ ἣν ἐπιστρατεύε- 
ται χώρην, ἀλλὰ φὰς αὐτοὺς χαταπλουτιεῖν ἣν οἱ Ércoy- 
ται" ἐπὶ γὰρ χώρην τοιαύτην δή τινα ἄξειν ὅϑεν χρυσὸν 
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εὐπετέως ἄφϑονον οἴσονται" λέγων τοιαῦτα αἴτεε τὰς νέας. 

Σιϑηναῖοι δὲ τούτοισι ἐπταερϑέντες παρέδοσαν. παραλα- 

βὼν δὲ ὃ Μιλτιάδης τὴν στρατιὴν ἔπλωε ἐπεὶ Πάρον, πρό- 
φασιν ἔχων ὡς oi Πάριοι ὑπῆρξαν πρότεροι στρατευόμενοι 
τριήρεϊ ἐς Μαραϑῶνα ἅμα τῷ Πέρσῃ. τοῦτο μὲν δὴ πρό- 
σχημα λόγου ἦν, ἀτάρ τινὰ χαὶ ἔγκοτον εἶχε τοῖσι Παρίοισι 
διὰ “υσαγόρην τὸν Τισίεω, ἐόντα γένος Πάριον, διαβα- 
λόντα μιν πρὸς Ὑδάρνεα τὸν Πέρσην. ἀπικόμενος δὲ ἐς 
τὴν ἔπλωε ὃ Μιλτιάδης τῇ στρατιῇ ἐπολιόρχες Παρίους 
χατειλημένους ἐντὸς τείχεος, xal ἐσπτέμπων κήρυκα αἴτεε 
ἑχατὸν τάλαντα, qc, ἢν μή οἱ δῶσι, ovx ἀπαναστήσειν 
τὴν στρατιὴν πρὶν ἢ ἐξέλῃ σφέας. οἱ δὲ Πάριοι ὅχως μέν 
τι δώσουσι Μιλτιάδῃ ἀργυρίου οὐδὲ διενοεῦντο, οἱ δὲ 
ὕχως διαφυλάξουσι τὴν πόλιν, τοῦτο ἐμηχανέοντο, ἄλλα 

τε ἐπιφραζόμενοι, καὶ τῇ μάλιστα ἔσχε ἑχάστοτε ἐπίμαχον 
τοῦ τείχεος, τοῦτο ἅμα νυχτὶ ἐξηείρετο διπλήσιον τοῦ 

ἀρχαίου. ἐς μὲν δὴ τοσοῦτο τοῦ λόγου οἱ πάντες Ἕλληνες 
λέγουσι, τὸ ἐνθεῦτεν δὲ αὐτοὶ Πάριοι γενέσϑαι ὧδε λέ- 
γουσι, Μιλτιάδῃ ἀπορέοντι ἐλϑεῖν ἐς λόγους αἰχμάλωτον 
γυναῖχα, ἐοῦσαν μὲν Παρίην γένος, οὔνομα δέ οἱ εἶναι 
Τιμιοῦν, εἶναι δὲ ὑποζάχορον τῶν χϑονίων ϑεῶν. ταύτην 

ἐλθοῦσαν ἐς ὄψιν Μιλτιάδεω συμβουλεῦσαί οἱ, εἰ περὶ 
πολλοῦ ποιέεται Πάρον ἑλεῖν, τὰ ἂν αὐτὴ ὑποϑῆται, 
ταῦτα ποιέειν. μετὰ δὲ τὴν μὲν ὑποϑέσϑαι, τὸν δὲ àz- 
χόμενον ἐπὶ τὸν χολωνὸν τὸν πρὸ τῆς πόλιος ἐόντα τὸ 
ἕρχος ϑεσμοφόρου 4Φήμητρος ὑπερϑορεῖν, οὐ δυνάμενον 
τὰς ϑύρας ἀνοῖξαι, ὑπερϑορόντα δὲ ἰέναι ἐπὶ μέγαρον 
δτιδὴ ποιήσαντα ἐντός, εἴτε χινήσοντά τι τῶν ἀχινήτων 
εἴτε δτιδήτπτοτε πρήξοντα᾽ πρὺς τῇσι ϑύρησί τε γενέσϑαι, 
χαὶ πρόχατε φρίχης αὐτὸν ὑπιελϑούσης ὀπίσω τὴν αὐτὴν 
ὁδὸν ἵεσϑαι, χαταϑρώσχοντα δὲ τὴν αἱμιασιὴν τὸν μηρὸν 
σπασϑῆναι" οἱ δὲ αὐτὸν τὸ γόνυ προσπταῖσαι λέγουσι. 
Μιλτιάδης μέν νυν φλαύρως ἔχων ἀπέπλως ὀπίσω, οὔτε 

χρήματα ᾿Ιϑηναίοισι ἄγων οὔτε Πάρον προσχτησάμενος, 
ἀλλὰ πολιορχήσας ve ἕξ καὶ εἴχοσι ἡμέρας xal δηιώσας 
τὴν γῆσον. Πάριοι δὲ πυϑόμενοι ὡς 1) ὑποζάχορος τῶν 
ϑεῶν Τιμὼ Μιλτιάδῃ κατηγήσατο, βουλόμενοί μιν ἀντὶ 
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τούτων τιμωρήσασϑαι ϑεοπρόπους πέμπουσι £G Ze). qpove, 
c € , - 

ὡς σφεας ἡσυχίη τῆς πολιορχίης ἔσχε. &rmeuzvov δὲ ἐπει- 
ρησομένους εἰ χαταχρήσονται τὴν ὑποζάχορον τῶν ϑεῶν 
€ , - - - , ὡς ἐξηγησαμένην τοῖσι ἐχϑροῖσι τῆς πατρίδος ἅλωσιν xal 

τὰ ἐς ἔρσενα γόνον ἄρρητα ἱρὰ ἐχφήνασαν Μιλτιάδῃ. ἢ 
δὲ Πυϑίη ovx ἔα, φᾶσα οὐ Τιμοῦν εἶναι τὴν αἰτίην τού- 

2 M zs ' , - M 5 - ERIS 
των, ἀλλὰ δεῖν γὰρ Μιλτιάδην τελευτᾶν μὴ ev, φανῆναί ot 
τῶν χαχῶν χατηγεμόνα. Παρίοισι μὲν δὴ ταῦτα ἡ Πυϑίη 
ἔχρησε" ᾿Ιϑηναῖοι δὲ ix Πάρου Μιλτιάδην ἀπονοστήσαντα 

| ἔσχον ἐν στόμασι, οἵ τε ἄλλοι xal μάλιστα Ξάνϑιππος ὃ 
39 L A , c ' ' ' - 

Ἀρίφρονος, ὃς ϑανάτου ὑπαγαγὼν ὑπὸ τὸν δῆμον Miü- 
τιάδην ἐδίωχε τῆς ᾿Ιϑηναίων ἀπάτης εἵνεχεν. Μιλτιάδης 
δὲ αὐτὸς παρεὼν οὐχ ἀπελογέετο (rv γὰρ ἀδύνατος ὥστε 
σηπομένου τοῦ μηροῦ), προχειμένου δὲ αὐτοῦ ἐν χλίνῃ 
ὑπεραπελογέοντο οἱ φίλοι, τῆς μάχης τε τῆς ἐν Μαραϑῶνι 
σπολλὰ ἐπιμεμνημένοι χαὶ τὴν “ήμνου αἵρεσιν, ὡς ἑλὼν 
"ijuvóy τε xci τισάμενος τοὺς Πελασγοὺς πιαρέδωχε ϑη- 
γαίοισι. προσγενομένου δὲ τοῦ δήμου αὐτῷ κατὰ τὴν ἀπό- 
λυσιν τοῦ ϑανάτου, ζημιώσαντος δὲ χατὰ τὴν ἀδιχίην 
γχιεγτήχοντα ταλάντοισι, Μιλτιάδης μὲν μετὰ ταῦτα σφα- 
χελίσαντός τε τοῦ μηροῦ χαὶ σαπέντος τελευτᾷ, τὰ δὲ 

στεντήχοντα τάλαντα ἐξέτισε ὃ παῖς αὐτοῦ Κίμων. 
““ἤἕμνον δὲ Μιλτιάδης ὃ Κίμωνος ὧδε ἔσχε. Πελασγοὶ 

ἐπείτε ἐκ τῆς “ττιχῆς ὑπ᾽ Ιϑηναίων ἐξεβλήϑησαν, εἴτε 
3 / , ^, - ' , D ὧν δὴ διχαίως εἴτε ἀδίχως" τοῦτο yàg ovx ἔχω φράσαι, 

' ' / “ c - ' ςς , » 

πλὴν τὰ λεγόμενα, ὅτι “Εχαταῖος uiv ὃ Ἡγησάνδρου ἔφησε 
ἐν τοῖσι λόγοισι λέγων ἀδίχως" ἐπείτε γὰρ ἰδεῖν τοὺς ϑη- γοισι λέγων ἀδίκως" ἐπείτε γὰρ ἰδεῖν τοὺς 20 

, E , , P] Ἔ (MER ST ἜἙ ^ “ΠΣ τὰ 
γναίους τὴν χώρην, τήν σφι αὐτοῖσι ὑπὸ τὸν Ὑμησσὸν ἐοῦ - 
σαν ἔδοσαν οἰχῆσαι μισϑὸν τοῦ τείχεος τοῦ περὶ τὴν 
2 , 3 , , € 5 - ' 3 

ἀχρόπολίν «ove ἐληλαμένου, ταύτην ὡς ἰδεῖν τοὺς A49n- 
ναίους ἐξεργασμένην εὖ, τὴν πρότερον εἶναι χαχήν τὲ καὶ 
τοῦ μηδενὸς ἀξίην, λαβεῖν φϑόνον τε «ci ἵμερον τῆς γῆς, 
χαὶ οὕτω ἐξελαύνειν αὐτοὺς οὐδεμίαν ἄλλην πρόφασιν 
προϊσχομένους τοὺς Ιϑηναίους. ὡς δὲ αὐτοὶ ϑηναῖοι 

; , , ' ^ 

λέγουσι, διχαίως ἐξελάσαι. κατοιχημένους γὰρ τοὺς IIe- 
λ ὺς ὑπὸ τῷ Tj 0, ἐνθεῦτεν δρμεομένους ἀδικέειν ασγοὺς ὑπὸ τῷ Ὑμησσῷ, ἐνθεῦτεν ὁρμεομένους 

, - ' MJ , ^ 

τάδε. φοιτᾶν yàg αἰεὶ τὰς σφετέρας ϑυγατέρας [ve xal 
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τοὺς παῖδας] ἐπ᾽ ὕδωρ ἐπὶ τὴν Ἐννεάχρουνον (οὐ yàg δὴ 
εἶναι τοῦτον τὸν χρόνον σφίσι κω οὐδὲ τοῖσι ἄλλοισι EÀ- 
λησι οἰχέτας)" ὅχως δὲ ἔλθοιεν αὗται, τοὺς Πελασγοὺς 
ὑπὶ ὕβριός τε xci ὀλιγωρίης βιᾶσϑαι σφέας. xal ταῦτα 
μέντοι σφι οὐκ ἀποχρᾶν ποιέειν, ἀλλὰ τέλος xal ἐπιβου-- 
λεύοντας ἐπιχειρήσειν φανῆναι ἐπ᾿ αὐτοφώρῳ. ἑωυτοὺς δὲ 
γενέσϑαι τοσούτῳ ἐχείνων ἄνδρας ἀμείνονας, ὅσῳ παρεὸν 
αὐτοῖσι ἀποχτεῖναι τοὺς Πελασγούς, ἐπεί σφεας ἔλαβον 

ἐπιβουλεύοντας, οὐκ ἐθελῆσαι, ἀλλά σφι προειπεῖν ἐχ 
τῆς γῆς ἐξιέναι. τοὺς δὲ οὕτω δὴ ἐχχωρήσαντας ἄλλα 
τε σχεῖν χωρία xai δὴ καὶ “ῆμνον. ἐχεῖνα μὲν δὴ Exa- 
ταῖος ἔλεξε, ταῦτα δὲ ϑηναῖοι λέγουσι. οἱ δὲ Πελασγοὶ 
οὗτοι “ῆμνον τότε γεμόμενοι χαὶ βουλόμενοι τοὺς ϑη- 

vaíovg τιμωρήσασϑαι, εὖ τε ἐξεπιστάμενοι τὰς “ϑηναίων 
ὅρτάς, ττεντηχοντέρους χτησάμενοι ἐλόχησαν “ρτέμιδι ἐν 
Βραυρῶνι ἀγούσας ὑρτὴν τὰς τῶν ϑηναίων γυναῖχας, 
ἐνθεῦτεν δὲ ἁρπάσαντες τούτων :τολλὰς οἴχοντο ἀποπλώ- 

οντες, χαί σφεας ἐς 4iuvov ἀγαγόντες παλλαχὰς εἶχον. 
ὡς δὲ τέχνων αὗται αἱ γυναῖχες ὑττετελήσϑησαν, γλῶσσάν 
τε τὴν ᾿ϊττιχὴν xci τρόπους τοὺς ϑηναίων ἐδίδασκον 

τοὺς παῖδας. οἱ δὲ οὔτε συμμίσγεσϑαι τοῖσι ἔχ τῶν 
Πελασγίδων γυναιχῶν παισὶ ἤϑελον, εἴ τε τύπτοιτό τις 

αὐτῶν om ἐχείνων τινός, ἐβώϑεόν τε πάνπες χαὶ ἐτιμώ- 

ρεον ἀλλήλοισι" καὶ δὴ καὶ ἄρχειν τε τῶν τιαίδων ol πταῖδες 
ἐδιχαίευν xal πολλὸν ἐπεχράτεον. μαϑόντες δὲ ταῦτα ol 
Πελασγοὶ ἑωυτοῖσι λόγους ἐδίδοσαν" χαί aqu βουλευομέ- 
γοισι δεινόν τι ἐσέδυνε, εἰ δὴ διαγινώσχοιεν σφίσι τε 
βωϑέειν οἱ παῖδες πρὸς τῶν χουριδίων γυναιχῶν τοὺς 
παῖδας καὶ τούτων αὐτίχα ἄρχειν πειρῴατο, τί δὴ ἀνδρω- 
ϑέντες δῆϑεν ποιήσουσι. ἐνθαῦτα ἔδοξέ σφι χτείνειν τοὺς 
“αῖδας τοὺς ἐκ τῶν “ττιχέων γυναιχῶν. ποιεῦσι δὴ ταῦτα, 

προσαπολλύουσι δέ σφεων χαὶ τὰς μητέρας. ἀπὸ τούτου 
δὲ τοῦ ἔργου xal τοῦ προτέρου τούτων, τὸ ἐργάσαντο αἱ 
γυναῖχες τοὺς ἅμα Θόαντι ἄνδρας σφετέρους ἀποχτείνα- 

σαι, νενόμισται ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα τὰ σχέτλια ἔργα πάντα 
“ἹἽήμνια χαλέεσϑαι. ἀποχτείνασι δὲ τοῖσι Πελασγοῖσι τοὺς 
σφετέρους παῖδάς τε καὶ γυναῖχας οὔτε γῆ χαρπὸν ἔφερε 
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οὔτε yvvaixég τε xal ποῖμναι óuotcg ἔτιχτον χαὶ πρὸ τοῦ. 
πιεζόμενοι δὲ λιμῷ τε xol ἀπαιδίῃ ἐς Δελφοὺς ἔπεμπον 
λύσιν τινὰ αἰτησόμενοι τῶν παρεόντων χαχῶν. ἡ δὴ Πυϑίέη 

΄ PX, 3 , ΄, ΄ , ' » 

σφέας ἐχέλευε ϑηναίοισι δίχας διδόναι ταύτας τὰς ἂν 

αὐτοὶ ϑηναῖοι δικάσωσι. ἠλϑόν τε δὴ ἐς τὰς Ιϑήνας 
oí Πελασγοὶ «ci δίκας ἐπηγγέλλοντο βουλόμενοι διδόναι 
παντὸς τοῦ ἀδιχήματος. Ιϑηναῖοι δὲ ἐν τῷ πρυτανηίῳ 
χλίνην στρώσαντες ὡς εἶχον χάλλιστα καὶ τράττεζαν ἔττι- 

, 2 - , ΄ a- “ἢ ' 

πλέην ἀγαϑῶν πάντων παραϑέντες, ἐχέλευον τοὺς Πελα- 
^ ^ , , , € , 

σγοὺς τὴν χώρην σφίσι παραδιδόναι οὕτω ἔχουσαν. οἱ δὲ 
45€, , 3 €c 5 Mj , 2447 2 

Πελασγοὶ ὑπολαβόντες eimav ᾿ ἐπεὰν βορέῃ ἀνέμῳ αὑτη- 
μερὸν νηῦς ἑξανύσῃ ix τῆς ὑμετέρης ἐς τὴν ἡμετέρην, τότε 
παραδώσομιεν."᾽ τοῦτο εἶπαν ἐπιστάμενοι τοῦτο εἶναι ἀδύ-- 
γατον γενέσθαι" ἡ γὰρ Τττιχὴ πρὸς νότον χέεται πολλὸν 
τῆς “Ἵήμνου. τότε μὲν τοσαῦτα ἔτεσι δὲ χάρτα πολλοῖσι 
[44 ΄ ς c ΄ ς. 5. € , ΡΥ, 

ὕστερον τούτων, ὡς 7) Χερσόνησος ἡ ἕν Ξλλησπόντῳ &yé- 
vero ὑπ᾽ ϑηναίοισι, Μιλτιάδης ὃ Κίμωνος ἐτησιέων 
ἀνέμων χατεστηχότων νηὶ χαταγύσας ἐξ Ἐλαιοῦντος τοῦ 

ἕν Χερσονήσῳ ἐς “Πῆμνον προηγόρευε ἐξιέναι x τῆς νήσου 
- - 2 S ΄, Δ SA " , 

τοῖσι Πελασγοῖσι, ἀναμιμνήσχων σφέας τὸ χρηστήριον, 
' 2 ' »! , c ? ^ 2 , 

τὸ οὐδαμὰ ἔλπισαν σφίσι οἱ Πελασγοὶ ἐπιτελέεσϑαι. 
Ἡφαιστιέες μέν νυν ἐπείϑοντο, Μυριναῖοι δὲ οὐ συγγινω- 
σχόμενοι εἶναι τὴν Χερσόνησον Ἀττιχὴν ἐπολιορχέοντο, ἐς 
ὃ x«l αὐτοὶ παρέστησαν. οὕτω δὴ τὴν “ῆμνον ἔσχον 
“ϑηναῖοί τε xal Μιλτιάδης. 

H. 

E ^ δὲ ς 2 À , 3 ΄ ^ A , E - P] 

πεὶ δὲ ἡ ἀγγελίη ἀπίχετο περὶ τῆς μάχης τῆς ἐν 
- , ' , A ' Gy , 

“Μαραϑῶνι γενομένης παρὰ βασιλέα “Ζαρεῖον vov Yora- 

σπεος xal πρὶν μεγάλως χεχαραγμένον τοῖσι “Ιϑηναίοισι 
διὰ τὴν ἐς Σάρδις ἐσβολήν, καὶ δὴ χαὶ τότε πολλῷ τε 
δεινότερα ἐποίεε χαὶ μᾶλλον ὥρμητο στρατεύεσϑαι ἐπὶ 
τὴν Ἑλλάδα. καὶ αὐτίχα μὲν ἐπηγγέλλετο πέμπτων ἀγγέ- 
λους χατὰ πόλις ἑτοιμάζειν στρατιήν, ττολλῷ πλέω ἐπι- 
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τάσσων ἕχάστοισι ἢ πρότερον παρεῖχον, καὶ νέας ve xal 
ἵππους χαὶ σῖτον [x«l πλοῖα]. τούτων δὲ περιαγγελλο- 
μένων ἡ σίη ἐδονέετο ἐπὶ τρία ἔτεα χαταλεγομένων ve 
τῶν ἀρίστων ὡς ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα στρατευσομένων καὶ 
παρασχευαζομένων. τετάρτῳ δὲ ἔτεϊ “ἰγύπτιοι ὑπὸ Καμ- 
βύσεω δουλωϑέντες ἀπέστησαν ἀπὸ Περσέων. ἐνθαῦτα 
δὴ xal μᾶλλον ὥρμητο καὶ ἐπὶ ἀμφοτέρους στρατεύεσθαι. 

Στελλομένου δὲ “αρείου ἐπ᾽ ἄἌϊγυπτον xoi ϑήνας, 
τῶν παίδων αὐτοῦ στάσις ἐγένετο μεγάλη περὶ τῆς ἥγε- 
μονίης, ὡς δεῖ μιν ἀποδέξαντα βασιλέα χατὰ τὸν Περ- 

σέων νόμον οὕτω στρατεύεσϑαι. ἦσαν γὰρ Ζαρείῳ χαὶ 
σιρότερον ἢ βασιλεῦσαι γεγονῦτες τρεῖς παῖδες Ex τῆς sigo 
τέρης yvvauxOG, Γωβρύεω ϑυγατρός, καὶ βασιλεύσαντι ἐξ 

Ἀτόσσης τῆς Κύρου ἕτεροι τέσσερες. τῶν μὲν δὴ προ- 
τέρων ἐπρέσβευε Ἀρτοβαζάνης, τῶν δὲ ἐπιγενομένων 
Ξέρξης. ἐόντες δὲ μητρὸς οὐ τῆς αὐτῆς ἐστασίαζον, ὃ μὲν 
ρτοβαζάνης χατότι πρεσβύτατός τε εἴη παντὸς τοῦ γόνου. 
xci ὅτι νομιζόμενα εἴη πρὸς πάντων ἀνθρώπων τὸν πρε- 
σβύτατον τὴν ἀρχὴν ἔχειν, Ξέρξης δὲ ὡς ἥτόσσης τε παῖς 
εἴη τῆς Κύρου ϑυγατρὸς χαὶ ὅτι Κῦρος εἴη ὃ χτησάμενος 
τοῖσι Πέρσῃσι τὴν ἐλευϑερίην. Δαρείου δὲ ovx ἀποδει- 
χγυμέγου χω γνώμην, ἐτύγχανε χατὰ τὠυτὸ τούτοισι xal 
“ημάρητος ὃ “ρίστωνος ἀναβεβηκὼς ἐς Σοῦσα, ἐστερη- 
μένος τε τῆς £y Σπάρτῃ βασιληίης καὶ φυγὴν ἐπιβαλὼν 

ἑωυτῷ £x “Παχεδαίμονος. οὗτος ὠγὴρ πυϑόμενος τῶν 
“αρείου παίδων τὴν διαφορήν, ἐλϑών, ὡς ἡ φάτις μιν 
ἔχει, Ξέρξῃ συνεβούλευε λέγειν πρὸς τοῖσι ἔλεγε ἔπεσι, 
ὡς αὐτὸς μὲν γένοιτο “]αρείῳ ἤδη βασιλεύοντι χαὶ ἔχοντι 
τὸ Περσέων κράτος, “Ἰρτοβαξάνης δὲ ἔτι ἰδιώτῃ ἐόντι 
Zapetq οὐχ ὧν οὔτ᾽ οἰχὸς εἴη οὔτε δίκαιον ἄλλον τινὰ 

τὸ γέρας ἔχειν πρὸ ἑωυτοῦ, ἐπεί γε καὶ ἐν Σπάρτῃ ἔφη 
ὃ Δημάρητος ὑποτιϑέμενος οὕτω νομίζεσϑαι, ἢν οἱ μὲν 
προγεγονότες ἔωσι πρὶν ἢ τὸν πατέρα σφέων βασιλεῦσαι, 
ὃ δὲ βασιλεύοντι ὀψίγονος ἐπιγένηται, τοῦ ἐπιγενομένου 
τὴν ἔχδεξιν τῆς βασιληίης γίνεσϑαι. χρησαμένου δὲ Ξέρ- 
r - ; c PA ν΄ € c / 
Beo τῇ Δημαρήτου ὑποϑηχῃ, γνοὺς ὁ 4αρεῖος ὡς λέγει 

δίκαια βασιλέα μιν ἀπέδεξε. δοχέει δ᾽ ἐμοὶ καὶ ἄνευ 
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ταύτης τῆς ὑποϑήχης βασιλεῦσαι ἂν Ξέρξης" ἢ γὰρ ἤἄτοσσα 
5 ^ - , 2 , ' , , 

εἶχε τὸ zt&v χράτος. ἀποδέξας δὲ βασιλέα Πέρσησι za- 
» -- [4 , ^ - u 

ρεῖος Ξέρξην ὥρμητο στρατεύεσϑαι. ἀλλὰ yàg μετὰ ταῦτά 
τὲ xci Αἰγύπτου ἀπόστασιν τῷ ὑστέρῳ ἔτεϊ σταρασχευα- 
ζόμενον συνήγνειχε αὐτὸν “αρεῖον, βασιλεύσαντα τὰ πάντα 

ἔτεα ἕξ ve wo τριήχοντα, ἀποϑανεῖν, οὐδέ οἱ ἐξεγένετο 
οὔτε τοὺς ἀπεστεῶτας «Αἰγυπτίους οὔτε ϑηναίους τιμω-- 
᾿ρήσασϑαι. 

ἀποϑανόντος δὲ “αρείου ἡ βασιληίη ἀνεχώρησε ἐς τὸν 
παῖδα τὸν ἐχείνου Ξέρξην. ὃ τοίνυν Ξέρξης € ἐπὶ μὲν τὴν 
“Ἑλλάδα οὐδαμῶς πρόϑυμος ἦν xar ἀρχὰς στρατεύεσϑαι, 

ἐπὶ δὲ Αἴγυτττον ἐποιέετο τὴν στρατιῆς ἄγερσιν. παρεὼν 
δὲ xai δυνάμενος 1 παρ᾽ αὐτῷ μέγιστον Περσέων Μαρδόνιος 
ὃ Γωβρύεω, ὃς ἣν Ξέρξῃ μὲν ἀνειψιὸς «fagetou δὲ ἀδελ- 

 φεῆς παῖς, τοιούτου λόγου εἴχετο, λέγων “δέσποτα, οὐχ 
2 ἐς 2 3 , b] , ^ * ' ' , oixóc ἐστι ϑηναίους ἐργασαμένους πολλὰ δὴ καχὰ Πέρσας 

μὴ οὐ δοῦναι δίχας τῶν ἐποίησαν. ἀλλ εἰ τὸ μὲν νῦν 
ταῦτα πρήσσοις τάπερ ἐν χερσὶ ἔχεις; ἡμερώσας δὲ “4[ἴγυ- 

TE] ; , 2 s ' 21/0." ce 
πτον τὴν ἐξυβρίσασαν στρατηλάτεε ἐπὶ τὰς ϑήνας, tva 

λόγος té σε ἔχῃ σιρὸς ἀνϑρώπων ἀγαϑός, καί τις ὕστερον 
* / 

| φυλάσσηται ἐπὶ γῆν τὴν σὴν στρατεύεσϑαι." οὗτος μέν 
οἱ ὃ λόγος ἣν τιμωρός, τούτου δὲ τοῦ λόγου παρενϑή χὴν 

 ποιξεέσχετο τήγδε, ὡς ἡ Εὐρώπη χεεριχαλλὴς χώρη, zal 

δένδρεα παντοῖα φέρει τὰ ἥμερα, ἀρετήν τε ἄχρη, βασιλέϊ 
, - 2 , - - M , * 

τὲ μούνῳ ϑνητῶν ἀξίη χεχτῆσϑαι. «ταῦτα δὲ ἔλεγε οἷα 
γεωτέρων ἔργων ἐπιϑυμητὴς ἐὼν xol ἐϑέλων αὐτὸς τῆς 
Ἑλλάδος ὕπαρχος εἶναι. χρόνῳ δὲ χκατεργάσατό τε χαὶ 
ἀνέπεισε Ξέρξην ὥστε ποιέειν ταῦτα" συνέλαβε γὰρ xal 
ἄλλα οἱ σύμμαχα γενόμενα ἐς τὸ πείϑεσθαι Ξέρξην. 

τοῦτο μὲν ἀπὸ τῆς Θεσσαλίης τταρὰ τῶν “Ιλευαδέων ἀπι- 
γμένοι ἄγγελοι ἐπεχαλέοντο βασιλέα πᾶσαν προϑυμίην 

, ι ' , , τ 3 

ztagexóuevot ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα (οἱ δὲ λευάδαι οὗτοι ἦσαν 
Θεσσαλίης βασιλέες), τοῦτο δὲ Πεισιστρατιδέων οἱ ἀνα- 
βεβηχότες ἐς Σοῦσα, τῶν τε αὐτῶν λόγων ἐχόμενοι τῶν 
xai οἱ ̓ λευάδαι, καὶ δή τι πρὸς τούτοισι ἔτι τελέον σπτροσ- 

, , [4 » 3 , » 3 ἘΞ 

ὠρέγοντό οἱ, ἔχοντες Ὀνομάχριτον ἄνδρα ϑηναῖον χρη- 
σμολόγον τε χαὶ διαϑέτην χρησμῶν τῶν Μουσαίου. ἀναβε- 
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βήχεσαν γὰρ τὴν ἔχϑρην προχαταλυσάμενοι" ἐξηλάϑη γὰρ 
bm Ἱππάρχου τοῦ Πεισιστράτου 0 Ὀνομάχριτος ἐξ ϑη- 
γέων, ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ ἁλοὺς ὑπὸ “άσου τοῦ "Eouiovéog 
ἐμποιέων ἐς τὰ Μουσαίου χρησμὸν ὡς αἱ ἐπὶ “ήμνῳ 
ἐπιχείμεναι νῆσοι ἀφανιζοίατο κατὰ τῆς ϑαλάσσης" διὸ 
ἐξήλασέ μιν ὃ Ἵππαρχος, πρότερον χρεόμενος τὰ μάλιστα. 
τότε δὲ συναναβὰς ὕχως ἀπίχοιτο ἐς ὄψιν τὴν βασιλέος, 
λεγόντων τῶν Πεισιστρατιδέων περὶ αὐτοῦ σεμνοὺς λόγους, 
χατέλεγε τῶν χρησμῶν" ei μέν τι ἐνέοι σφάλμα φέρον τῷ 
βαρβάρῳ, τῶν μὲν ἔλεγε οὐδέν, ὃ δὲ τὰ εὐτυχέστατα ἐχλε- 
γόμενος ἔλεγε, τόν τε Ἑλλήσποντον ὡς ζευχϑῆναι χρεὼν 
εἴη ὑπ᾽ ἀνδρὸς Πέρσεω τήν τε ἔλασιν ἐξηγεόμενος. οὗτός 
τε δὴ χρησμῳδέων προσεφέρετο, χαὶ οἵ τε Πεισιστρατίδαι 
χαὶ οἱ λευάδαι γνώμας ἀποδειχνύμενοι. 

Ὡς δὲ ἀνεγνώσϑη Ξέρξης στρατεύεσϑαι ἐπὶ τὴν EÀA- 
λάδα, ἐνθαῦτα δευτέρῳ μὲν ἔτεϊ μετὰ τὸν ϑάνατον τὸν 
“Ιαρείου πρῶτα στρατηΐην ποιέεται ἐπὶ τοὺς ἀπεστεῶτας. 
τούτους μέν νυν καταστρεψάμενος, xal “Ἵἴγυτττον πᾶσαν 
πολλὸν δουλοτέρην ποιήσας ἢ ἐπὶ Δαρείου ἦν, ἐπιτράπει" 
ιχαιμένεϊ ἀδελφεῷ μὲν ξωυτοῦ, Δαρείου δὲ παιδί. χαι- 
μένεα μέν vvv ἐπιτροπεύοντα «“Τἰγύπτου χρόνῳ μετέπειτεν 
ἐφόνευσε Ἰνάρως ὃ Ψαμμιτίχου ἀνὴρ “ίβυς. Ξέρξης δὲ 
μετ Αἰγύπτου ἅλωσιν ὡς ἔμελλε ἐς χεῖρας ἄξεσϑαι τὸ 

στράτευμα τὸ ἐπὶ τὰς ᾿Ιϑήνας, σύλλογον ἐπίχλητον Περ- 
σέων τῶν ἀρίστων ἐποιέετο, ἵνα γνώμας τὲ πυύϑηταί 
σφεων xal αὐτὸς ἐν πᾶσι εἴπῃ τὰ ἐθέλει. ὡς δὲ συν- 
ελέχϑησαν, ἔλεξε Ξέρξης τάδε. “᾿ἄνδρες Πέρσαι, ovv αὐτὸς 
χατηγήσομαι νόμον τόνδε ἐν ὑμῖν τιϑείς, τταραδεξάμενός 

τε αὐτῷ χρήσομαι. ὡς γὰρ ἐγὼ πυνϑάνομαι τῶν πρε- 
σβυτέρων, οὐδαμά χω ἠτρεμήσαμεν, ἐπείτε τταρελάβομεν 
τὴν ἡγεμονίην τήνδε παρὰ Μήδων, Κύρου κατελόντος 
Ἀστυάγεα. ἀλλὰ ϑεός τε οὕτω ἄγει, καὶ αὐτοῖσι ἡμῖν 
πολλὰ ἐπέπουσι συμφέρεται ἐπὶ τὸ ἄμεινον. τὰ μέν νυν 
Κῦρός τε καὶ Καμβύσης πατήρ τε ὃ ἐμὸς Ζαρεῖος κατερ- 
γάσαντο χαὶ προσεχτήσαντο ἔϑνεα, ἐπισταμένοισι εὖ οὐχ 
ἄν τις λέγοι. ἐγὼ δὲ ἐπείτε τταρέλαβον τὸν ϑρόνον, τοῦτο 
ἐφρόντιζον ὅχως μὴ λείψομαι τῶν πρότερον γενομένων ἐν 
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τιμῇ τῇδε μηδὲ ἐλάσσω προσχτήσομαι δύναμιν Πέρσησι" 
φροντίζων δὲ εὑρίσχω ἅμα μὲν χῦδος ἡμῖν προσγινόμενον 
χώρην τε, τῆς νῦν χεχτήμεϑα, οὐχ ἐλάσσονα οὐδὲ φλαυ- 
ροτέρην, παμφορωτέρην δέ, ἅμα δὲ τιμωρίην τε χαὶ τίσιν 
γινομένην. διὸ ὑμέας νῦν ἐγὼ συνέλεξα, ἵνα τὸ νοέω πρήσ- 
σειν ὑπερϑέωμαι ὑμῖν. μέλλω, ζεύξας τὸν Ἑλλήσποντον, 
ἐλᾶν στρατὸν διὰ τῆς Εὐρώπης ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα, ἵνα 497- 
| vaíovg τιμωρήσωμαι ὅσα δὴ πεποιήχασι Πέρσας τε xal 
πατέρα τὸν ἐμόν. ὡρᾶτε μέν νυν xai “Ιαρεῖον ἰϑύοντα 
᾿στρατεύεσϑαι ἐπὶ τοὺς ἄνδρας τούτους. ἀλλ᾽ ὃ μὲν τετε- 
λεύτηχε, καὶ οὐχ ἐξεγένετό οἵ τιμωρήσασϑαι" ἐγὼ δὲ ὑπέρ 

| «€ ἐχείγου xal τῶν ἄλλων Περσέων οὐ πρότερον παύσο- 
μαι πρὶν ἢ ἕλω τε χαὶ πυρώσω τὰς ϑήνας, οἵ γε ἐμὲ 
χαὶ πατέρα τὸν ἐμὸν ὑπῆρξαν ἄδιχα ποιεῦντες. πρῶτα 
μὲν ἐς Σάρδις ἐλϑόντες, ἅμα ρισταγόρῃ τῷ Μιλησίῳ 
δούλῳ δὲ ἡμετέρῳ ἀπιχόμενοι, ἐνέπρησαν τά τε ἄλσεα 
xal τὰ ἱρά" δεύτερα δὲ ἡμέας οἷα ἔρξαν ὃς τὴν σφετέρην 
ἀποβάντας, ὅτε Δᾶτίς τε χαὶ Ἰρταφέρνης ἐστρατήγεον, 
ἐπίστασϑέ xov πάντες. τούτων μέντοι εἵνεχεν ἀνάρτη- 
μαι ἐπὶ αὐτοὺς στρατεύεσϑαι, ἀγαϑὰ δὲ ἐν αὐτοῖσι το- 
σάδε ἀνευρίσχω λογιζόμενος" εἰ τούτους v& xci τοὺς 

τούτοισι σππλησιοχώρους χαταστρεψόμεϑα, οἱ Πέλοπος 
τοῦ Φρυγὸς νέμονται χώρην, γῆν τὴν Περσίδα ἀποδέξομιεν 
τῷ Διὸς αἰϑέρι ὁμουρέουσαν. οὐ γὰρ δὴ χώρην γε οὐδε- 
μίαν χατόψεται ὃ ἥλιος ὁμουρέουσαν τῇ ἡμετέρῃ, ἀλλά 
σφεας πάσας ἐγὼ ἅμα ὑμῖν μίαν χώρην ϑήσω, διὰ πάσης 
διεξελϑὼν τῆς Εὐρώπης. πυνϑάνομαι γὰρ ὧδε ἔχειν, 
οὔτε τινὰ πόλιν ἀνδρῶν οὐδεμίαν οὔτε ἔϑνος οὐδὲν ἀν- 
ϑρώτιων ὑπολείπεσϑαι, τὸ ἡμιῖν οἷόν ve ἔσται ἐλϑεῖν ἐς 
μάχην, τούτων τῶν χατέλεξα ὑπεξαραιρημένων. οὕτω οἵ 
τε ἡμῖν αἴτιοι ἕξουσι δούλιον ζυγὸν οἵ τε ἀναίτιοι. ὑμεῖς 
δ᾽ ἂν μοι τάδε ποιεῦντες χαρίζοισϑε. ἐπεὰν ὑμῖν σημήνω 
τὸν χρόνον ἐς τὸν ἥχειν δεῖ, προϑύμως πάντα τινὰ ὑμέων 
χρήσει παρεῖναι" ὃς ἂν δὲ ἔχων ἥχῃ παρεσχευασμένον 
στρατὸν χάλλιστα, δώσω οἱ δῶρα τὰ τιμιώτατα νομίζεται 

εἶναι ἐν ἡμετέρου. ποιητέα μέν νυν ταῦτά ἐστι οὕτω" 
ἵνα δὲ μὴ ἰδιοβουλεύειν ὑμῖν δοχέω, τίϑημι τὸ πρῆγμα ἐς 
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μέσον, γνώμην κελεύων ὑμέων τὸν βουλόμενον ἀποφαίνε-- 
σϑαι ταῦτα εἴπας ἐπαύετο. 

΄ o H 5 - 

Μετ αὐτὸν δὲ Μαρδόνιος ἔλεγε " c) δέσποτα, o? μοῦνον 
3 - , , , - 

εἷς τῶν γενομένων Περσέων ἄριστος ἀλλὰ xai τῶν &go- 
, [4] , 2) ἡ , 2 , » IS 

μένων, ὃς τά τε ἄλλα λέγων ἐπίχεο ἄριστα καὶ ἀληϑέ- 

στατα, καὶ Ἴωνας τοὺς ἐν τῇ Εὐρώπῃ χατοιχημένους οὐχ 
, , - , 2 , * * 

ἐάσεις χαταγελάσαι ἡμῖν ἐόντας ἀναξίους. xal γὰρ δεινὸν 
» 2 -" 2 v4 » " ν 9 ' * ' 2 , ἂν εἴη πρῆγμα, εἰ Σάχας uiv «ci Ἰνδοὺς καὶ Αἰϑίοπας 

Y , , , ' , 2 ΄ 

χαὶ ᾿σσυρίους ἄλλα τε ἔϑνεα πολλὰ χαὶ μεγάλα ἀδιχή-- 
σαντα Πέρσας οὐδέν, ἀλλὰ δύναμιν προσχτᾶσϑαι βουλό- 

" , 2 €. NCC , 

u&vot, καταστρεψάμενοι δούλους ἔχομεν, “Ἕλληνας δὲ ὑπάρ- 
ἕαντας ἀδιχίης οὐ τιμωρησόμεϑα. τί δείσαντες; χοίην 

πλήϑεος συστροφήν; κοίην δὲ χρημάτων δύναμιν; τῶν 
, M , 2 »» M M , 

ἐπιστάμεϑα μὲν τὴν μάχην, ἐπιστάμεϑα δὲ τὴν δύναμιν 
ἐοῦσαν ἀσϑενέα" ἔχομεν δὲ αὐτῶν τταῖδας χαταστρεψά- 
μενοι, τούτους οἱ ἐν τῇ ἡμιετέρῃ χατοιχημένοι "Tovég τὲ 
xai Αἰολέες χαὶ Ζωριέες χαλέονται. ἐπειρήϑην δὲ καὶ 

αὐτὸς ἤδη ἐπελαύνων ἐπὶ τοὺς ἄνδρας τούτους ὑπὸ πα- 

τρὸς τοῦ σοῦ χελευσϑείς, χαί μοι μέχρι Μαχεδονίης ἐλά- 
1 25427 3 , 32 B] ^ 3 , 3 , 

σαντι zal ὀλίγον ἀπολιπόντι ἐς αὐτὰς ϑήνας ἀπιχέσϑαι 
ὑδεὶς ἠντιώϑη ἐς μάχην. καίτοι ye ἐώϑασι Ἕλληνες, ὦ οὐδεὶς ἠντιώϑη ἐς μάχην. καίτοι γε ξώ ἴηνες, ὡς 

, 32, , , € , 

zvv9&voucat, ἀβουλότατα πολέμους ἵστασθαι ὑπό τε 
ἀγνωμοσύνης xci σχαιότητος. ἐπεὰν γὰρ ἀλλήλοισι πόλε- 
μον προείπωσι, ἐξευρόντες τὸ χάλλιστον χωρίον xai λειό- 
τατον, ἐς τοῦτο χατιόντες μάχονται, ὥστε σὺν χαχῷ μεγάλῳ 

c , 2 7 * ' - c , 2 τὰ 

οἱ νιχέοντες ἀτταλλάσσονται" περὶ δὲ τῶν ἑσσωμένων οὐδὲ 
, 2 , , * s , ' - , 

λέγω ἀρχήν, ἐξώλεες γὰρ δὴ γίνονται. τοὺς χρῆν, ἐόντας 
διιογλώσσους, κήρυξίτε διαχρεομένους xal ἀγγέλοισι χατα- 
λαμβάνειν τὰς διαφορὰς χαὶ παντὶ μᾶλλον ἢ μάχῃσι" εἰ 
δὲ πάντως ἔδεε πολεμέειν τερὸς ἀλλήλους, ἐξευρίσχειν χρῆν 

τῇ ἑχάτεροί εἶσι δυσχειρωτότατοι, xal ταύτῃ πειρᾶν. 
, , 2 -C. , , 

τρόπῳ τοίνυν ov χρηστῷ EAAnveg διαχρεόμεγοι, ἐμέο ἐλά- 
σαντος μέχρι Μαχεδονίης, οὐχ ἦλϑον ἐς τούτου λόγον ὥστε 
μάχεσϑαι. σοὶ δὲ δὴ μέλλει τις, ὦ βασιλεῦ, ἀντιώσεσϑαι 

, , » a Ν - T No) - 3 , 
πόλεμον ττροσφέρων, ἄγοντι καὶ πλῆϑος τὸ ἐκ τῆς “'σίης 

^ , M C , € Mi 2 ' , 2 - 

καὶ νέας τὰς ἁπάσας; ὡς uiv ἐγὼ δοχέω, οὐχ ἐς τοῦτο 
ϑράσεος ἀνήχει τὰ Ἑλλήνων πρήγματα" εἰ δὲ ἄρα ἐγώ τε 
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ψευσϑείην γνώμῃ καὶ ἐχεῖνοι ἐπαερϑέντες ἀβουλίῃ ἔλϑοιεν 
ἡμῖν ἐς μάχην, μάϑοιεν ἂν ὥς εἶμεν ἀνθρώπων ἄριστοι 
τὰ πολέμια. ἔστω δ᾽ ὧν μηδὲν ἀπείρητον" αὐτόματον 

' 2 , 3 3! 73 M L , 3 , , 

γὰρ οὐδέν, ἀλλ᾿ ἀπὸ πείρης πάντα ἀνϑρώποισι φιλέει 

γίνεσθαι." 
, H ΕΣ E] , 1 — , 

Μαρδόνιος μὲν τοσαῦτα ἐπιλεήνας τὴν Ξέρξεω γνωμην 

ἐπέπαυτο" σιωπεόντων δὲ τῶν ἄλλων Περσέων καὶ οὐ τολ- 

μεόντων γνώμην ἀποδείχνυσϑαι ἀντίην τῇ προχειμένῃ, 
Ἀρτάβανος ὃ Ὑστάσπεος πάτρως ἐὼν Ξέρξη, τῷ δὴ xai 

, 2 * »! , cc 5. - ^ » Χ 
σείσυνος ἐὼν ἔλεγε τάδε. “᾿ὠ βασιλεῦ, μὴ λεχϑεισξων μὲν 
γνωμέων ἀντιέων ἀλλήλῃσι οὐκ ἔστι τὴν ἀμείνω αἷρεό- 
μενον ἑλέσϑαι, ἀλλὰ δεῖ τῇ εἰρημένῃ χρᾶσϑαι, λεχϑει- 
σέων δὲ ἔστι, ὥσπερ τὸν χρυσὸν τὸν ἀχήρατον αὐτὸν μὲν 
ἐπ ἑωυτοῦ οὐ διαγινώσχομεν, ἐπεὰν δὲ παρατρέψωμεν 

, - , , ^ 

ἄλλῳ χρυσῷ, διαγινώσκομεν τὸν ἀμείνω. ἐγὼ δὲ xal πατρὶ 
τῷ σῷ, ἀδελφεῷ δὲ ἐμῷ, Ζαρείῳ ἠγόρευον μὴ στρατεύε- 
σϑαι ἐπὶ Σχύϑας, ἄνδρας οὐδαμόϑιε γῆς ἄστυ νέμοντας" δὲ ρας οὐδαμόϑιε γῆς ἄστυ νέμοντας 
ς 2] , , ' , , 3 L 

0 δὲ tAzibov Σχύϑας τοὺς νομάδας καταστρέψεσϑαι ἐμοί 

τε οὐχ ἐπείϑετο, στρατευσάμενός τε πολλοὺς xal ἀγαθοὺς 
τῆς στρατιῆς ἀποβαλὼν ἀπῆλϑε. σὺ δέ, ὦ βασιλεῦ, uéA- 
λεις ἐπ’ ἄνδρας στρατεύεσθαι πολλὸν ἀμείνονας ἢ Σχύ- 

ϑας, od κατὰ ϑάλασσάν τε ἄριστοι xal χατὰ γῆν λέγον- 
ται εἶναι. τὸ δὲ αὐτοῖσι ἔνεστι δεινόν, ἐμέ τοι δίχαιόν 
3 , e A c ^4 M € , 2 - A] 

ἐστι φράζειν. ζεύξας φὴς τὸν Ἑλλήσποντον ἐλᾶν στρατὸν 

διὰ τῆς Εὐρώπης ἐς τὴν Ἑλλάδα. καὶ δὴ καὶ συνήνεικε 
ἤτοι κατὰ γῆν ἢ χατὰ ϑάλασσαν ἑσσωϑῆναι, ἢ καὶ κατ᾽ 
ἀμφότερα" oL γὰρ ἄνδρες λέγονται εἶναι ἄλκιμοι, πάρεστι 
δὲ xai σταϑμώσασϑαι, εἰ στρατιήν γε τοσαύτην σὺν 4άτι 

i242 7, “2 “-“ 5. ' J ' , - xal A4oraqéígvei ἐλϑοῦσαν ἐς τὴν AMvvuxyv χώρην μοῦνοι 
2 - ,ὕ 2 5 2 / ) , : 
᾿ϑηναῖοι διέφρϑειραν. οὐκ Ov ἀμφοτέρη σφι ἐχώρησε 
2 » P! - * , * , 

ἀλλ ἢν τῇσι νηυσὶ ἐμβάλωσι xai νιχήσαντες ναυμαχίῃ 
, 2 4 € , ^ , * , 

zÀoOGL ἐς τὸν Ἑλλήσποντον «cl ἔπειτεν λύσωσι τὴν yé- 
φυραν, τοῦτο δή, βασιλεῦ, γίνεται δεινόν. ἐγὼ δὲ οὐδεμιῇ 
σοφίῃ οἰχηίῃ αὐτὸς ταῦτα συμβάλλομαι, ἀλλ᾿ οἷόν κοτε 
ς ΄ 2425 27? “ἃ , e M c ^ 

ἡμέας ὀλίγου ἐδέησε χαταλαβεῖν πάϑος, ore πατὴρ 0 σὸς 
ζεύξας Βόσπορον τὸν Θρηίχιον, γεφυρώσας δὲ “τοταμὸν 
J , , , e , 

Ἴστρον διέβη ἐπὶ Σχύϑας. τότε παντοῖοι ἐγένοντο Σχύϑαι 
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δεόμενοι Ἰώνων λῦσαι τὸν πόρον, τοῖσι ἐπιτέτραπτο ἡ 
φυλαχὴ τῶν γεφυρέων τοῦ Ἴστρου. καὶ τότε γε Ἱστιαῖος 
ὃ Μιλήτου τύραννος εἰ ἐπέσπετο τῶν ἄλλων τυράνγων τῇ 

, , , ^ N , , 

γνώμῃ μηδὲ ἠντιώϑη, διέργαστο ἂν τὰ Περσέων πρή-- 
γματα. καίτοι καὶ λόγῳ ἀκοῦσαι δεινόν, ἐπ᾽ ἀνδρέ γε ἑνὶ 
πάντα τὰ βασιλέος πρήγματα γεγενῆσϑαι. σὺ CY» μὴ 
βούλεο ἐς χίνδυνον μηδένα τοιοῦτον ἀπιχέσϑαι μηδεμιῆς 

ἀνάγχης ἐούσης, ἀλλ᾽ ἐμοὶ πείϑεο. νῦν μὲν τὸν σύλλογον 
τόνδε διάλυσον᾽" αὖτις δέ, ὅταν τοι δοχέῃ, προσχειψψάμενος 
ἐπὶ σεωυτοῦ προαγόρευε τά τοι δοχέει εἶναι ἄριστα. τὸ 

* ἘΣ , , , fe ἀν ' γὰρ εὖ βουλεύεσθαι χέρδος μέγιστον εὑρίσχω ἐόν" et γὰρ 
χαὶ ἐναντιωϑῆναί τι ἐϑέλει, βεβούλευται μὲν οὐδὲν ἕσσον 

ΕΥ̓ 1 M - , ' , x C 
εὖ, ἕσσωται δὲ ὑπὸ τῆς τύχης τὸ βούλευμα" ὃ δὲ βουλευ- 

, - » , , Ὁ [44 

σάμενος αἰσχρῶς, εἴ οἱ ἡ τύχη ἐπίσποιτο, εὕρημα εὕρηχε, 
€t ' 3 , c ^ , c - ^ € 

ἕσσον δὲ οὐδέν οἱ χαχῶς βεβούλευται. ορᾷς τὰ ὑπερ- 
, - ς - € ΑΝ ai A 3m , S 

ἔχοντα ζῷα ὡς χεραυνοῖ ὃ ϑεὸς οὐδὲ ἐᾷ φαντάζεσϑαι, và 
Sx * 5) ΙΝ ταν Sto ΝΡ, QU ^ 
δὲ σμικρὰ οὐδέν μιν wvízev* ὁρᾷς δὲ ὡς ég οἰχήματα τὰ 

M L ' » 2.2 , ^ , 

μέγιστα αἰεὶ καὶ δένδρεα τὰ τοιαῦτ᾽ ἁἀποσχήτττει τὰ βέλεα" 
, * ^ ^ , c 

φιλέει yàg ὃ ϑεὸς và ὑπερέχοντα πάντα χολούειν. οὕτω 
δὴ xal στρατὸς ττολλὸς ὑπὶ ὀλίγου διαφϑείρεται κατὰ voL-. 
, , ' , , , » 

óvÓs* ἐπεάν σφι ὃ 950g φϑονήσας φόβον ἐμβάλῃ ἢ Boov- 
τήν, δὲ ὧν ἐρϑάρησαν ἀναξίως ἑωυτῶν. οὐ γὰρ ἐᾷ φρο- 
γέειν μέγα ὃ ϑεὸς ἄλλον ἢ ξωυτόν. ἐπειχϑῆναι μέν νυν 
πᾶν πρῆγμα τίχτει σφάλματα, £x τῶν ζημίαι μεγάλαι 
φιλέουσι γίνεσϑαι" ἐν δὲ τῷ ἐπισχεῖν ἔνεστι ἀγαϑά, εἰ μὴ 
σεαραυτίχα δοχέοντα εἶναι, ἀλλ᾿ ἀνὰ χρόνον ἐξεύροι τις 
ἄν. σοὶ μὲν δὴ ταῦτα, ὦ βασιλεῦ, συμβουλεύω" σὺ δέ, o 
παῖ Γωβρύεω, Μαρδόνιε, πτιαῦσαι λέγων λόγους ματαίους 

vC , j 37 30! , 2 , cr 

περὶ Ἑλλήνων ovx ξόντων ἀξίων φλαύρως ἀχούειν. | .EÀ- 
ληνας γὰρ διαβάλλων ἐπαείρεις αὐτὸν βασιλέα στρατεύ- 
εσϑαι᾿ αὐτοῦ δὲ τούτου εἵνεκεν δοχέεις μοι πᾶσαν προ- 

, , , [4 

ϑυμίην ἐχτείνειν. μή vvv οὕτω γένηται. διαβολὴ γάρ ἐστι 
δεινότατον" ἐν τῇ δύο μέν εἶσι οἱ ἀδικέοντες, εἷς δὲ ὃ 
5 , c * ^ , 3 , 3 , 

ἀδιχεόμενος. ὃ μὲν γὰρ διαβάλλων ἀδικέει οὐ παρεόντι 

ἐπηγορέων, ὃ δὲ ἀδικέει ἀναπειϑόμενος πρὶν ἢ ἀτρεκέως 
3 ΄ c * ES) ' - , , 5 2 » 32 

ἐχμιάϑηῃ" ὃ δὲ δὴ ἀπεὼν τοῦ λόγου τάδε ἕν αὐτοῖσι ἄδι- 
, , c ' -€ ) ^ M ' 

χέεται, διαβληϑείς τε ὑπὸ τοῦ ἑτέρου χαὶ νομισϑεὶς σπτρὸς 
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τοῦ ἑτέρου χαχὸς εἶναι. ἀλλ᾽ el δὴ δεῖ ye πάντως ἐπὶ τοὺς 9 
ἄνδρας τούτους στρατεύεσϑαι, φέρε, βασιλεὺς μὲν αὐτὸς 
ἐν ἤϑεσι τοῖσι Περσέων μενέτω, ἡμέων δὲ ἀμφοτέρων 
παραβαλλομένων τὰ τέχνα, στρατηλάτεε αὐτὸς σὺ ἐπιλε- 
ξάμενός τε ἄνδρας τοὺς ἐϑέλεις xol λαβὼν στρατιὴν ὁχόσην 

' , NEAN ^ - M , 2 , T 

τινὰ βούλεαι. καὶ ἣν μὲν τῇ σὺ λέγεις ἀναβαίνῃ βασιλέϊ 
τὰ πρήγματα, χτεινέσϑων οἱ ἐμοὶ παῖδες, πρὸς δὲ αὐτοῖσι 

, - ' , - / 

xal ἐγώ" ἣν δὲ τῇ ἐγὼ προλέγω, oi σοὶ ταῦτα πασχόν- 
των, σὺν δέ σφι xal σύ, ἣν ἀπονοστήσῃς. εἰ δὲ ταῦτα 
μὲν ὑποδύνειν ovx ἐϑελήσεις, σὺ δὲ πάντως στράτευμα 
DIO 3.48 Ay-C , τ} , , , - 3 - 
ἀνάξεις il τὴν Ἑλλάδα, ἀκούσεσϑαί τινά φημι τῶν αὐτοῦ 
τῇδε ὑπολειπομένων Μαρδόνιον, μέγα τι χαχὸν ἐξεργα- 

, , € ' - 2 , , σμένον Πέρσας, ὑπὸ κυνῶν τε καὶ ὀρνίϑων διαφορεόμενον 
3) 2 - -29 , 2 H 2 “ , ἢ xov ἐν γῇ τῇ ϑηναίων ἢ σέ γε & τῇ .1αχεδαιμονίων, 
εἰ μὴ ἄρα xol πρότερον xav. ὅδόν, γνόντα ἐπὶ οἵους ἄνδρας 
ἀναγινώσχεις στρατεύεσϑαι βασιλέα." 

|. Φρτάβανος μὲν ταῦτα ἔλεξε, Ξέρξης δὲ ϑυμωϑεὶς ἀμεί- 11 

βεται τοισίδε. “ρτάβανε, πατρὸς εἷς τοῦ ἐμοῦ ἀδελφεός" 
τοῦτό σε ῥύσεται μηδένα ἄξιον μισϑὸν λαβεῖν ἐπέων μα- 
ταίων. χαί τοι ταύτην τὴν ἀτιμίην προστίϑημι ἐόντι 
χαχῷ τε χαὶ ἀϑύμῳ, μήτε συστρατεύεσϑαι ἔμοιγε ἐπὶ τὴν 
ς , 2 - , c - I sd. 3... N 4 

“Μλλάδα αὑτοῦ τε μένειν Gua τῇσε γυναιξί" ἐγὼ δὲ xal 
ἄνευ σέο, ὅσαπερ εἶπα, ἐπιτελέα ποιήσω. μὴ γὰρ εἴην dx 

Ααρείου τοῦ Ὑστάσπεος τοῦ ἠρσάμεος τοῦ “ριαράμνεω 
τοῦ Τεΐσττεος τοῦ Κύρου τοῦ Καμβύσεω τοῦ Τεΐσπεος 
τοῦ ᾿χαιμένεος γεγονώς, μὴ τιμωρησάμενος ᾿Ιϑηναίους, 
εὖ ἐπιστάμενος ὅτι εἰ ἡμεῖς ἡσυχίην ἄξομεν, ἀλλ οὐχ 
ἐχεῖνοι, ἀλλὰ καὶ μάλα στρατεύσονται ἐπὶ τὴν ἡμετέρην, 
εἰ χρὴ σταϑμώσασϑαι τοῖσι ὑτταργμένοισι ἐξ ἐκείνων, οἱ 
Σάρδις τε ἐνέπρησαν καὶ ἤλασαν ἐς τὴν Moínv. οὐχ ὧν 
ἐξαναχωρέειν οὐδετέροισι δυνατῶς ἔχει, ἀλλὰ στοιέειν ἢ 

- , 2 , [4J 2^ , , € 3 C. » 

σαϑεῖν πιροχέεται ἀγών, ἵνα ἢ τάδε πάντα ὑτ Ἕλλησι ἢ 

ἐχεῖνα πάντα ὑπὸ Πέρσῃσι γένηται" τὸ γὰρ μέσον οὐδὲν 
mh 2} 2 "n ' cj ΄ δὰ Δ 

τῆς ἔχϑρης ἐστί. χαλὸν ὧν τιροπτεπονϑότας ἡμέας τιμω- 
» , ' ᾿ * , - 

ρέειν ἤδη γίνεται, ἵνα καὶ τὸ δεινὸν τὸ πείσομαι τοῦτο 
μάϑω, ἐλάσας ἐπ᾽ ἄνδρας τούτους, τούς γε xai Πέλοιν ὃ 

, ^ LAIT I-A - , [27 
Φρύξ, ἐὼν ττατέρων τῶν ἐμῶν δοῦλος, κατεστρέψατο οὕτω 
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ὡς καὶ ἐς τόδε αὐτοί τε ὥνϑρωποι xal ἡ γῆ αὐτῶν ἐπώ- 
γυμοι τοῦ καταστρεψαμένου χαλέονται." 

Ταῦτα μὲν ἐπὶ τοσοῦτο ἐλέγετο, μετὰ δὲ εὐφρόνη τὲ 
27 o E ix C c A n , ^ M δὲ ἐγίνετο καὶ Ξέρξην ἔχνιζε ἢ “ρταβάνου γνώμη" νυχτὶ 

* , c , 3 - 3 ΄ 
βουλὴν διδοὺς πάγχυ εὐρισχέ οἱ ov πρῆγμα εἶναι στρατεύ- 
εσϑαι ἐπὶ τὴν Ελλάδα. δεδογμένων δέ οἱ αὐτις τούτων 

, - * * c 

χατύπνωσε, xal δή xov iv τῇ vvxvi εἶδε Ow τοιήνδε, ὡς 
λέγεται ὑπὸ Περσέων. ἐδόχεε ὃ Ξέρξης ἄνδρα οἱ ἐπι- 
στάντα μέγαν τε xal εὐειδέα εἰχτεῖν “μετὰ δὴ βουλεύεαι, 
35 , , A X 358 SEC , ! ὦ Πέρσα, στράτευμα μὴ ἄγειν Ent τὴν Ελλάδα, προείπας 
ἁλίζειν Πέρσῃσι στρατόν; οὔτε ὧν μεταβουλευόμενος στοι-- 
ἕεις εὖ, οὔτε ὃ συγγνωσόμενός τοι πάρα" ἀλλ ὥσπερ τῆς 

M 

ἡμέρης ἐβουλεύσαο ποιέειν, ταύτην (9u τῶν δδῶν." τὸν 
' - , mÓ/ , ς 

μὲν ταῦτα εἴπαντα ἐδόχεε ὃ Ξέρξης ἀποπτάσϑαι, ἡμέρης 
δὲ ἐπιλαμψάσης ὀνείρου μὲν τούτου λόγον οὐδένα ἔποι- 
E c , , N * , 7, 
ἕετο, ὃ δὲ Περσέων συναλίσας τοὺς καὶ πρότερον συνέλεξε, 

' , ; , ^ 
ἔλεγέ σφι τάδε. “᾿ἄνδρες Πέρσαι, συγγνώμην μοι ἔχετε 
ὅτι ἀγχίστροφα βουλεύομαι" φρενῶν τε γὰρ ἐς τὰ ἐμεωυ-- 
τοῦ πρῶτα οὔχω ἀνήχω, xal οἱ παρηγορεόμενοι ἐχεῖνα 
ποιέειν οὐδένα χρόνον μευ ἀπέχονται. ἀκχούσαντι μέντοι 
μοι τῆς Ιρταβάνου γνώμης παραυτίχα μὲν 1) νεότης &ré- 

2 , - 

Lege, ὥστε ἀειχέστερα ἀπορρῖψαι ἔπεα ἐς ἄνδρα πρεσβύ- 
τερον ἢ χρεών" νῦν μέντοι συγγνοὺς χρήσομαι τῇ ἐχείνου 
γνώμῃ. ὡς ὧν μεταδεδογμένον μοι μὴ στρατεύεσθαι ἐπὶ 

^ ς , “ 2 22 , ^Y € 27 - 

τὴν Ελλάδα, ἡσυχοι ἔστε. Πέρσαι μὲν ὡς ἤχουσαν ταῦτα, 

χεχαρηχότες ττροσεχύγνεον" νυχτὸς δὲ γενομένης αὖτις τὠυτὸ 
, 2 - "-- , E ἘΣ 
ὄνειρον ἔλεγε τῷ Ξέρξη κχατυπνωμένῳ ἐπιστάν "o παῖ 
“Ιαρείου, xal δὴ φαίνεαι ἕν Πέρσησί τε ἀπειπάμενος τὴν 
στρατηλασίην χαὶ τὰ ἐμὰ ἔπεα ἐν οὐδενὶ ποιεύμενος λόγῳ 
ὡς παρ᾽ οὐδενὸς ἀχούσας. εὖ νυν τόδ᾽ ἴσϑι. ἤνπερ μὴ 
αὐτίχα στρατηλατέῃης, τάδε τοι ἐξ αὐτῶν ἀνασχήσει" ὡς 
xal μέγας xai πολλὸς ἐγένεο ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ, οὕτω xal 
ταττειγὸς ὀπίσω χατὰ τάχος ἔσεαι." Ξέρξης μὲν περιδεὴς 
γενόμενος τῇ ὄψε ἀνά τε ἔδραμε ix τῆς χοίτης xal zéu- 

32} 3... N42 , , 2 , , 
me ἄγγελον ἐπὶ ρτάβανον ἱκαλέοντα]. ἀπιχομένῳ δέ 
E Ξέρξης τάδε. ““ρτάβανε, ἐγὼ v0 παραυτίχα μὲν 

2 vx ἐφρόνεον εἴπας ἐς σὲ μάταια ἔπεα χρηστῆς εἵνεχεν 
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cvufovAiíng* μετὰ μέντοι ov πολλὸν χρόνον μετέγγνων, 
» , , * ^ € , 2) 

ἔγνων δὲ ταῦτά μοι ποιητέα ξόντα τὰ σὺ ὑπεϑήχαο. οὐκ 
ty δυνατός τοί εἶμι ταῦτα ποιέειν βουλόμενος" τετραμ- 

, ΄ , μένῳ γὰρ δὴ καὶ μετεγνωχότι ἐπιφοιτέον ὄνειρον φαντά- 
ζεταί μοι οὐδαμῶς συνέπαινον ἐὸν ποιέειν με ταῦτα νῦν 

- 2 , ’ 
δὲ xal διαπειλῆσαν οἴχεται. εἰ ὧν ϑεός ἔστι ὁ ἐπιπέμι- i 
σῶν χαί oi πάντως ἐν ἡδονῇ ἔστι γενέσϑαι στρατηλασίην 
UN AUC , 3 , N M 3 ' - » 
ἐπὶ τὴν Ελλάδα, ἐπιπτήσεται xol σοὶ τὠυτὸ τοῦτο ὄνειρον, 
ς ᾽ὔ ς N 2 δ 2 ΄ € 07 Y v $62 »* 
ὁμοίως ὡς xol éuoi ἐντελλόμενον. εὑρίσχω δὲ có ἂν 

γινόμενα ταῦτα, εἰ λάβοις τὴν ἐμὴν σχευὴν πᾶσαν, καὶ 
ἐνδὺς μετὰ τοῦτο ἵζοιο ἐς τὸν ἐμὸν ϑρόνον, xol ἔπειτεν 

ἐν χοίτῃ τῇ ἐμῇ κατυπνώσειας." Ξέρξης μὲν ταῦτά οἵ 
» . 9 , M 3 - , € , ᾽ὔ 

ἔλεγε" “ρτάβανος δὲ οὐ τῷ πρώτῳ οἱ χελεύσματι πειϑό- 
Ξ 3 , ^ ^r! L 15 

μενος, οἷα οὐχ ἀξιεύμεγος ἐς τὸν βασιλήιον ϑρόνον ἵζεσϑαι, 
3 , , , M , 

τέλος, Og ἠναγχάζετο, εἴπας τάδε ἐποίεε τὸ χελευόμενον. 

“ἴσον ἐχεῖνο, ὦ βασιλεῦ, τεαρ᾽ ἐμοὶ χέχριται, φρονέειν τε εὖ 
xci τῷ λέγοντι χρηστὰ ἐϑέλειν πείϑεσϑαι" τὰ σὲ xol ἀμ- 

, , ΄ € € L , 

φότερα περιήχοντα ἀνϑρώπων χαχῶν ὁμιλίαι σφάλλουσι, 
χκατάττερ τὴν πάντων χρησιμωτάτην ἀνϑρώποισι ϑάλασ- 

, , , 3 - 

σαν πνεύματά φασι ἀνέμων ξιτίπτοντα οὐ περιορᾶν φύσι 
τῇ ἑωυτῆς χρᾶσϑαι. ἐμὲ δὲ ἀχούσαντα πρὸς σεῦ καχῶς 
οὐ τοσοῦτο ἔδαχε λύπη, ὅσον γνωμέων δύο προχειμένων 

, - , , - d 4, 

Πέρσῃσι, τῆς μὲν ὕβριν αὐξανούσης, τῆς δὲ xavazavovonc 
, € * , , * M 

καὶ λεγούσης ὡς χαχὸν εἴη διδάσχειν τὴν ψυχὴν πλέον τι 
δίζησθαι αἰεὶ ἔχειν τοῦ παρεόντος, τοιούτων προχειμέ- 
voy τῶν γνωμέων ὕτι τὴν σφαλερωτέρην σεωυτῷ τε χαὶ 
Πέρσῃσι ἀναιρέο. νῦν ὦν, ἐπειδὴ τέτραψαι ἐπὶ τὴν ἀμείνω, 

, , ' CÁÀ , - 

φής voL μετιέντι τὸν ἐπ “Ἕλληνας στόλον ἐπιφοιτᾶν ὄνειρον 
ϑεοῦ τινος πομπῇ, οὐκ ἐῶντά σε χαταλύειν τὸν στόλον. 
2 3..2 03 ΕΙΣ 3 - - A y ' IP 2 
ἀλλ οὐδὲ ταῦτα ἔστι, ὦ παῖ, ϑεῖα. ἐνύπνια γὰρ và ég ἀν- 

ϑρώπους πεπλανημένα τοιαῦτά ἐστι οἷά σε ἐγὼ διδάξω, 
ἔτεσι σεῦ ττολλοῖσι τερεσβύτερος ἐών. πιετλανῆσϑαι αὗται 
μάλιστα ξώϑασι αἱ ὄψιες ὀνειράτων, τά τις ἡμέρης φρον-- 
τίζει" ἡμεῖς δὲ τὰς πρὸ τοῦ ἡμέρας ταύτην τὴν στρατη- 
λασίην καὶ τὸ χάρτα εἴχομεν μετὰ χεῖρας. εἰ δὲ ἄρα μή 
ἐστι τοῦτο τοιοῦτο οἷον ἐγὼ διαιρέω, ἀλλά τε τοῦ ϑείου 
μετέχον, σὺ πτᾶν αὐτὸ συλλαβὼν εἴρηκας" φανήτω γὰρ δὴ 

Herodoti vol. 11. 8 
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xci ἐμοί, ὡς x«i σοί, διαχελευόμενον. φανῆναι δὲ οὐδὲν 
μᾶλλόν μοι ὀφείλει ἔχοντι τὴν σὴν ἐσθῆτα ἢ οὐ καὶ τὴν 
ἐμήν, οὐδέ τι μᾶλλον ἕν χοίτῃ τῇ σῇ ἀναπαυομένῳ ἢ οὐ 
χαὶ ἐν τῇ ἐμῇ, εἴ ττέρ γε καὶ ἄλλως ἐϑέλει φανῆναι. οὐ 
γὰρ δὴ ἐς τοσοῦτό γε εὐηϑείης ἀνήχει τοῦτο, ὃ τι δή κοτέ 
ἐστι, τὸ ἐπιφαινόμιενόν τοι ἐν τῷ ὕπνῳ, ὥστε δόξει ἐμὲ 
δὁρέον σὲ εἶναι, τῇ σῆ ἐσθῆτι τεχμαιρόμενον. εἰ δὲ ἐμὲ 
μὲν ἐν οὐδενὶ λόγῳ ποιήσεται οὐδὲ ἀξιώσει ἐπιφανῆναι, 
οὔτε ἢν τὴν ἐμὴν ἐσθῆτα ἔχω οὔτε ἣν τὴν σήν, σὲ δὲ ἐπι- 
φοιτήσει, τοῦτο ἤδη μαϑητέον ἐστί" εἰ γὰρ δὴ ἐπιφοι- 
τήσειε γε συνεχέως, φαίην ἂν χαὶ αὐτὸς ϑεῖον εἶναι. εἶ 
δέ τοι οὕτω δεδόχηται γίνεσϑαι xoi ovx οἷά ve αὐτὸ 
παρατρέψαι, ἀλλ εἰ δὴ δεῖ ἐμὲ ἐν χοίτῃ τῇ σῇ κατυπνῶ- 
σαι, φέρε, τούτων ἐξ ἐμεῦ ἐπιτελεομένων φανήτω xai 
ἐμοί. μέχρι δὲ τούτου τῇ παρεούσῃ γνώμῃ χρήσομαι." 
τοσαῦτα εἴπας “ρτάβανος, ἐλπίζων Ξέρξην ἀποδέξειν 
λέγοντα οὐδέν, ἐποίεε τὸ χελευόμενον. ἐνδὺς δὲ τὴν Ξέρ- 

Ecc) ἐσθῆτα χαὶ ἱζόμενος ἐς τὸν βασιλήιον ϑρόνον ὡς μετὰ 
ταῦτα χοῖτον ἐποιέετο, ἦλϑέ ol χατυπνωμένῳ τὠυτὸ ὄνει-- 

ρον τὸ xci παρὰ Ξέῤξην ἐφοίτα, ὑπερστὰν δὲ τοῦ ἄρτα- 
βάνου εἶπε τάδε. “σὺ δὴ ἐκεῖνος εἷς ὃ ἀποσ:τεύδων Ξέρξην 
στρατεύεσϑαι ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα ὡς δὴ κηδόμενος αὐτοῦ; 
ἀλλ οὔτε ἐς τὸ μετέπειτεν οὔτε ἐς τὸ παραυτίχα νῦν χκατα- 

προΐξεαι ἀποτράπων τὸ χρεὼν γενέσϑαι. Ξέρξην δὲ τὰ δεῖ 
ἀνηχουστέοντα παϑεῖν, αὐτῷ ἐχείνῳ δεδήλωται." ταῦτά 
τε δὴ ἐδόχεε ρτάβανος τὸ ὄνειρον ἀπειλέειν, καὶ ϑερμοῖσε 
σιδηρίοισι ἐχχαίειν αὐτοῦ μέλλειν τοὺς ὀρϑαλμούς. xal 
ὃς ἀμβώσας μέγα ἀναϑρώσχει, χαὶ παριζόμενος Ξέρξῃ, 
ὡς τὴν ὄψιν οἱ τοῦ ἐνυπνίου διεξῆλϑε ἀπηγεόμενος, δεύ- 
τερά οἱ λέγει τάδε. “ἐγὼ μέν, ὦ βασιλεῦ, οἷα ἄνϑρωπος 
ἰδὼν ἤδη πολλά ve xol μεγάλα πεσόντα πρήγματα vr 
ἑσσόνων, οὐχ ἔων σε τὰ πάντα τῇ ἡλιχίῃ εἴχειν, ἐπιστά- 
μένος ὡς χαχὸν εἴη τὸ πολλῶν ἐπιϑυμέειν, μεμνηζιένος 
μὲν τὸν ἐπὶ Μασσαγέτας Κύρου στόλον ὡς ἔπρηξε, μεμνη-- 
μέγος δὲ xal τὸν ἐπ᾿ Αἰϑίοττας τὸν Καμβύσεω, συστρα- 
τευόμενος δὲ xai Δαρείῳ ἐπὶ Σχύϑας. ἐπιστάμενος ταῦτα 
γνώμην εἶχον ἀτρεμίζοντά σὲ μαχαριστὸν εἶναι πρὸς 
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— πάντων ἀνϑρώπων. ἐπεὶ δὲ δαιμονίη τις γίνεται ὁρμή, 
χαὶ Ἕλληνας, ὡς oixe, φϑορή τις χαταλαμβάνει ϑεήλατος, 
ἐγὼ μὲν χαὶ αὐτὸς τράπομαι χαὶ τὴν γνώμην μετατίϑε- 
μαι, σὺ δὲ σήμηνον μὲν Πέρσῃσι τὰ ἐκ τοῦ ϑεοῦ πεμπό- 
μενα, χρᾶσϑαι δὲ χέλευε τοῖσι ἐκ σεῦ πρώτοισι προειρη- 
μένοισι ἐς τὴν παρασχευήν, ττοίεε δὲ οὕτω ὅχως τοῦ ϑεοῦ 
παραδιδόντος τῶν σῶν ἐνδεήσει μηδέν." τούτων λεχϑέν- 
των, ἐνθαῦτα ἐπαερϑέντες τῇ ὄψι, ὡς ἡμέρη ἐγένετο τά- 
χιστα, Ξέρξης ve ὑπερετίϑετο ταῦτα Πέρσησι, zal Aora- 
βανος, ὃς πρότερον ἀποσπεύδων μοῦνος ἐφαίνετο, τότε 

ἐπισπεύδων φανερὸς qv. 
Ὡρμημένῳ δὲ Ξέρξῃ στρατηλατέειν μετὰ ταῦτα τρίτη 

“ Cf, * Lu , 2 , 

ὄψις ἐν τῷ ὕπνῳ ἐγένετο, τὴν οἱ Μάγοι ἔχριναν ἀχού- 
σαντες φέρειν τε ἐπὶ πᾶσαν γῆν δουλεύσειν τέ οἱ πάντας 
ἀνθρώπους. ἢ δὲ ὄψις ἣν ἥδε ἐδόχεε ὃ Ξέρξης ἔστεφα οωπους. ἢ Vc ἣν ἢ (ἐξ 0 Ξέρξης ξστεφα- 

ὥσϑαι ἐλαίης ϑαλλῷ, ἀπὸ δὲ τῆς ἐλαίης τοὺς χλάδους γ ínc ἰῷ, ἀπὸ δὲ τῆς ἐλαίης τοὺς κλάδους 
- - 3 - Ἁ 2 - - - 

γῆν πᾶσαν ἐπισχεῖν, μετὰ δὲ ἀφανισθῆναι περὶ τῇ κεφαλῇ 
χείμεγον τὸν στέφανον. χριγάντων δὲ ταύτῃ τῶν Μάγων, 
Περσέων v& τῶν συλλεχϑέντων αὐτίχα πᾶς ἀνὴρ ἐς τὴν 
2 ^ - , * , - 

ἀρχὴν τὴν ἑωυτοῦ ἀπελάσας εἶχε προϑυμίην πᾶσαν ἐπὶ 
τοῖσι εἰρημένοισι, ἐϑέλων αὐτὸς ἕκαστος τὰ προχείμενα 
δῶρα λαβεῖν, xci Ξέρξης τοῦ στρατοῦ οὕτω ἐπάγερσιν 
ποιέεται, χῶρον πάντα ἐρευνέων τῆς ἠπείρου. ἀπὸ γὰρ 

j) , € , J. M , , ^A; 

“Ἵἰγύπτου ἀλώσιος ἐπὶ uiv τέσσερα ἔτεα πλήρεα παραρ- 
Ἂ , ^ ^ , - - , τέετο στρατιήν TE χαὶ τὰ πρόσφορα τῇ στρατιῇ, πέμπτῳ 
M , E 2 , , ' , , 

δὲ ἔτεϊ &vouévQ ἐστρατηλάτεε χειρὶ μεγάλῃ πλήϑεος. 
᾽, - -— ^v - 3 , * 

στόλων γὰρ vOv ἡμεῖς ἴδμεν πολλῷ δὴ μέγιστος οὗτος 
E] , [42 , * , ' ^ , ^ 

ἐγένετο, ὥστε μήτε τὸν Δαρείου τὸν ἐπὶ Σχύϑας παρὰ 
- δὲ , , M Y. QE c τ' 

τοῦτον μηδὲν φαίνεσϑαι, μήτε τὸν Σχυϑιχόν, ὅτε Σχύϑαι 
Κιμμερίους διώκοντες ἐς τὴν Μηδιχὴν χώρην ἐσβαλόντες 

^ D κὰν 5} - 7 , 
σχεδὸν πάντα τὰ ἄνω τῆς “Ισίης καταστρεψάμενοι é&é- 
μοντο, τῶν εἵνεχεν ὕστερον Zzagetog ἐτιμωρέετο, μήτε χατὰ 

Ν , ^ 7 , 5 5»! , ^ - 

τὰ λεγόμενα τὸν “τρειδέων ἐς Ἴλιον, μήτε vov Μυσῶν τε 
xal Τευχρῶν τὸν πρὸ τῶν Τρωιχῶν γενόμενον, οἱ δια- 
βάντες ἐς τὴν Εὐρώττην κατὰ Βόσπορον τούς τε Θρήιχας 
χατεστρέψαντο πάντας xol ἐπὶ τὸν Ἰόνιον πόντον χατέ- 
βησαν, μέχρι τε Πηνειοῦ ποταμοῦ τὸ πρὸς μεσαμβρίης 

) 8* 
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ἤλασαν. αὗται αἱ πᾶσαι οὐδ᾽ ἕτεραι πρὸς ταύτῃσι γενό- 
μεναι στρατηλασίαι μιῆς τῆσδε οὐχ ἄξιαι. τί γὰρ οὐκ 
ἤγαγε ἐκ τῆς Ἡσίης ἔϑνος ἐπὶ τὴν λλάδα Ξέρξης; κοῖον 
δὲ πινόμενόν μιν ὕδωρ οὐχ ἐπέλιπε, πλὴν τῶν μεγάλων 
ποταμῶν; οἱ μὲν γὰρ νέας παρείχοντο, οἱ δὲ ἐς πεζὸν 
ἐτετάχατο, τοῖσι δὲ ἵππος προσετέταχτο, τοῖσι δὲ ἵππα- 

γωγὰ πλοῖα ἅμα στρατευομένοισι, τοῖσι δὲ ἐς τὰς γεφύρας 
μαχρὰς νέας παρέχειν, τοῖσι δὲ σῖτά τε χαὶ νέας. 

Καὶ τοῦτο μέν, ὡς προσπταισάντων τῶν πρώτων περι- 
πλωόντων περὶ τὸν Ἴϑων, προετοιμάζετο ex τριῶν ἐτέων 
xov μάλιστα ἐς τὸν ἥϑων. ἐν γὰρ Ἐλαιοῦντι τῆς ΖΧερ- 
σογήσου ὥρμεον τριήρεες, ἐνθεῦτεν δὲ δρμεόμενοι ὥρυσ- 
σον ὑπὸ μαστίγων παντοδαποὶ τῆς στρατιῆς, διάδοχοι δ᾽ 
ἐφοίτεον᾽ ὥρυσσον δὲ xci οἱ περὶ τὸν Z49cov χατοιχημένοι. 
Bovfágng δὲ ὃ Μεγαβάζου xai ρταχαίης ὃ “ρταίου ἄν-- 
δρες Πέρσαι ἐπεστάτεον τοῦ ἔργου. ὃ γὰρ ἤἄϑως ἐστὶ 
οὖρος μέγα τε xal οὐνομαστόν, ἐς θάλασσαν χατῆχον, 

olxruéyoy ὑπ ἀνϑρώτπων. τῇ δὲ τελευτᾷ ἐς τὴν ἤπειρον 
τὸ οὖρος, χερσονησοειδές τέ ἐστι χαὶ ἰσϑμὸς ὡς δυώδεκα 

σταδίων" πεδίον δὲ τοῦτο καὶ χολωνοὶ οὐ μεγάλοι &x ϑα- 
λάσσης τῆς ᾿Ιχανϑίων ἐπὶ ϑάλασσαν τὴν ἀντίον Τορώνης. 
ἐν δὲ τῷ ἰσϑιιῷ τούτῳ, ἐς τὸν τελευτᾷ ὃ ἥϑως, Σάνη πόλις 
Ἑλλὰς οἴχηται. αἱ δὲ ἐντὸς Σάνης, ἔσω δὲ τοῦ 2190 οἴἶχη-- 
μέναι, τὰς τότε ὃ Πέρσης νησιώτιδας ἀντὶ ἠπειρωτίδων 
ὥρμητο ποιέειν, εἰσὶ αἵδε, Ζῖον Ὁλόφυξος χρόϑωον 
Θύσσος Κλεωναί. πόλιες μὲν αὗται at τὸν ἄϑων véuov- 
ται, ὥρυσσον δὲ ὧδε. δασάμενοι τὸν χῶρον οἱ βάρβαροι 
xarà ἔϑνεα, κατὰ Σάνην πτόλιν σχοινοτενὲς ποιησάμενοι, 
ἐπειδὴ ἐγένετο βαϑέα ἡ διῶρυξ, οἱ μὲν κατώτατα ἑστεῶτες 
ὥρυσσον, ἕτεροι δὲ παρεδίδοσαν τὸν αἰεὶ ἐξορυσσόμενον 
χοῦν ἄλλοισι χατύπερϑε ἑστεῶσι ἐπὶ βάϑρων, οἱ δ᾽ αὖ 
ἐχδεχόμενοι ἑτέροισι, ἕως ἀπιίχοντο ἐς τοὺς ἀνωτάτω" 

οὗτοι δὲ ἐξεφρόρεόν τε xal ἐξέβαλλον. τοῖσι μέν νυν ἄλλοισε 
πλὴν Φοινίχων χαταρρηγνύμεγοι οἵ χρημνοὶ τοῦ ὀρύγματος 
πόνον διπλήσιον “ταρεῖχον" ἅτε γὰρ τοῦ τε ἄνω στόματος 
xci τοῦ χάτω τὰ αὐτὰ μέτρα -τοιευμένων, ἔμελλέ σφι τοι- 
οὔτο ἀποβήσεσθαι. οἱ δὲ Φοίνικες σοφίην ἔν τε τοῖσι 
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ἄλλοισι ἔργοισι ἀποδειχνύαται χαὶ δὴ καὶ ἐν ἐχείνῳ. ἄπτο- 
λαχόντες γὰρ μόριον ὅσον αὐτοῖσι ἐπέβαλλε, ὥρυσσον τὸ 

- , - ^ cC/ 

uiv ἄνω στόμα τῆς διώρυχος ποιεῦντες διπλήσιον ἢ ὅσον 
ἔδεε αὐτὴν τὴν διώρυχα γενέσϑαι, προβαίνοντος δὲ τοῦ 
ἔργου συνῆγον αἰεί" χάτω τε δὴ ἐγίνετο «ai ἐξισοῦτο τοῖσι 
RIS Ai 3 5 - ^ , b [4] 2 , 

ἄλλοισι TO ἔργον. ἐνθαῦτα δὴ λειμών ἔστι, ἵνα σφι ἀγορή 
τε ἐγίνετο καὶ πρητήριον᾽ σῖτος δέ σφι πολλὸς ἐφοίτα ἐκ 

- L 2 a " , / 

τῆς Aoíng ἀληλεσμένος. ὡς uiv ἐμὲ συμβαλλόμενον εὑρί- 
, 5 à 2 , , 

σχειν, μεγαλοφροσύνης εἵνεχεν αὐτὸ Ξέρξης ὀρύσσειν ἐχέ- 
λευς, ἐθέλων τε δύναμιν ἀποδείχνυσϑαι zal μνημόσυνα 
λυτέσϑαι" παρεὸν γὰρ μηδένα ττόνον λαβόντας τὸν ἰσϑμὸν 
τὰς νέας διειρύσαι, ὀρύσσειν ἐχέλευε διώρυχα τῇ ϑαλάσσῃ 
εὖρος ὡς δύο τριήρεας πλώειν δμοῦ ἐλαστρεομένας. τοῖσι 
δὲ αὐτοῖσι τούτοισι τοῖσί ττερ χαὶ τὸ ὄρυγμα, προσετέ- 
ταυτὸ xal τὸν Στρυμόνα ποταμὸν ζεύξαντας γεφυρῶσαι. 

- € , , * 

Ταῦτα μέν vvv οὕτω ἐποίεε, τταρεσχευάζετο δὲ xal 

ὅπλα ἐς τὰς γεφύρας βυβλινά τε καὶ λευχολίνου, ἐπιτάξας 

Φοίνιξί ve καὶ “ἰγυπτίοισι, «ai σιτία τῇ στρατιῇ κατα- 
βάλλειν, ἵνα μὴ λιμήνειε ἡ στρατιὴ μηδὲ τὰ ὑποζύγια 
3^ , 2j M ' € ^ , 2 , M ^ , 

ἐλαυνόμενα ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα. ἀναπυϑόμενος δὲ τοὺς χώ- 
^^ 2) , cr 2 » » 

ρους χαταβάλλειν ξχέλευε ἵνα ἐπιτηδεώτατον εἴη, ἄλλον 
ἄλλῃ ἀγινέοντας δλχάσι τε καὶ πορϑμηίοισι ἐκ τῆς σίης 
γπτανταχόϑεν. τὸν δὲ ὧν σιλεῖστον ἐς «1ευχὴν ἀχτὴν καλεο- 

, - 7 Jp p c vtt , “ ' 

μένην τῆς Θρηίχης ἀγίνεον, οἱ δὲ ἐς Τυρόδιζαν τὴν Περιν- 
ϑίων, οἱ δὲ ἐς Ζορίσχον, οἱ δὲ ἐς "Hióva τὴν ἐπὶ Στρυ- 
μόνι, οἵ δὲ ἐς Μαχεδονίην διατεταγμένοι. 

"Ev ᾧ δὲ οὗτοι τὸν προχείμενον ττόνον ἐργάζοντο, ἐν 
, c t» e [1 Rl , 

τούτῳ ὃ πεζὸς ἅπας συλλελεγμένος ἅμα Ξέρξῃ ἐπορεύετο 
ἐς Σάρδις, ἐκ Κριτάλλων δρμηϑεὶς τῶν ἐν Κατιπαδοχίῃ" 
ἐνθαῦτα γὰρ εἴρητο συλλέγεσϑαι πάντα τὸν χατ᾽ ἤπειρον 

I^ €t Y. , , ^ , 

μέλλοντα ἅμα αὐτῷ Ξέρξη “τορεύεσϑαι στρατόν. ὃς μέν 
- € , * , ^ , ' 

γυν τῶν ὑπάρχων στρατὸν χάλλιστα ἐσταλμένον ἀγαγὼν 
τὰ προχείμενα παρὰ βασιλέος ἔλαβε δῶρα, ovx ἔχω φρά- 

2 ' D * , y , , 

σαι" οὐδὲ γὰρ ἀρχὴν ἐς χρίσιν τούτου ττέρι ἐλϑόντας οἶδα. 
€ YN 2 , , ' [4 ' € , - 

οἱ δὲ ἐπείτε διαβάντες τὸν Avv ποταμὸν ὠμίλησαν τῇ 
, 2 2 ^- ΄, , , 

Φρυγίῃ, δὲ αὐτῆς πορευόμενοι ztageyévoyvo ἐς Κελαινάς, 
, 2 - - ' , 
ἵνα πηγαὶ ἀναδιδοῦσι Μαιάνδρου ποταμοῦ xal ἑτέρου οὐχ 
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ἐλάσσονος ἢ Μαιάνδρου, τῷ οὔνομα τυγχάνει ἐὸν Καταρ- 
ρήχτης, ὃς ἐξ αὐτῆς τῆς ἀγορῆς τῆς Κελαινέων ἀνατέλλων 
ἐς τὸν Μαίανδρον ἐχδιδοῖ᾽ ἐν τῇ καὶ ὃ τοῦ Σιληνοῦ Μαρ- 
σύεω ἀσχὺὸς [ἐν τῇ πόλι] ἀναχρέμαται, τὸν ὑπὸ Φρυγῶν 
λόγος ἔχει ὑπ᾽ ᾿πόλλωνος ἐχδαρέντα ἀναχρεμασϑῆναι. ἐν 
ταύτῃ τῇ πόλι ὑποχατήμενος Πύϑιος 0 ἄτυος ἀνὴρ “υδὸς 
ἐξείνισε τὴν βασιλέος στρατιὴν πᾶσαν ξεινίοισι μεγίστοισι 
zal αὐτὸν Ξέρξην, χρήματά τε ἐπηγγέλλετο βουλόμενος 
ἐς τὸν πόλεμον παρέχειν. ἐπαγγελλομένου δὲ χρήματα 
Πυϑίου, εἴρετο Ξέρξης Περσέων τοὺς παρεόντας τίς τε 

ἐὼν ἀνδρῶν Πύϑιος καὶ χόσα χρήματα χεχτημένος ἐπαγ- 
γέλλοιτο ταῦτα. οἱ δὲ εἶπαν “ὠ βασιλεῦ, οὗτός ἐστι ὅς 
τοι τὸν πατέρα “Ἔαρεῖον ἐδωρήσατο τῇ πλατανίστῳ τῇ 
χρυσέῃ χαὶ τῇ ἀμπέλῳ" ὃς χαὶ νῦν ἐστὶ πρῶτος ἀνϑρώ- 
zy πλούτῳ τῶν ἡμεῖς ἴδμεν μετὰ σέ ϑωμάσας δὲ τῶν 
ἐπέων τὸ τελευταῖον Ξέρξης αὐτὸς δεύτερα εἴρετο Πύϑιον 

ὅὁχόσα οἱ εἴη χρήματα. ὃ δὲ εἶπε “ὦ βασιλεῦ, οὔτε σε 
ἀποχρύψω οὔτε σχήψομαι τὸ μὴ εἰδέναι τὴν ἐμεωυτοῦ 
οὐσίην, ἀλλ᾽ ἐπιστάμενός τοι ἀτρεχέως χαταλέξω. ἐπείτε 
γὰρ τάχιστά σε ἐπυϑόμην ἐπὶ ϑάλασσαν χαταβαίνοντα 
τὴν Ἑλληνίδα, βουλόμενός τοι δοῦναι ἐς τὸν πόλεμον χρή-- 

ματα ἐξέμαϑον, xal εὗρον λογιζόμενος ἀργυρίου μὲν δύο 
χιλιάδας ἐούσας μοι ταλάντων, χρυσίου δὲ τετραχοσίας 

μυριάδας στατήρων “αρειχῶν, ἐπιδεούσας ἑπτὰ χιλιά- 
δων. καὶ τούὐύτοισί σὲ ἐγὼ δωρέομαι" αὐτῷ δ᾽ ἐμοὶ ἀπὶ 
ἀνδραπόδων τε καὶ γεωπεδίων ἀρχέων ἐστὶ βίος. ὃ μὲν 
ταῦτα ἔλεγε, Ξέρξης δὲ ἡσϑεὶς τοῖσι εἰρημένοισι εἶπε 
“ξεῖνε 1υδέ, ἐγὼ ἐτείτε ἐξῆλθον τὴν Περσίδα χώρην, 
οὐδενὶ ἀνδρὶ συνέμιξα ἐς τόδε ὅστις ἠϑέλησε ξείνια προ- 
ϑεῖναι στρατῷ τῷ ἐμῷ, οὐδὲ ὅστις ἐς ὄψιν τὴν ἐμὴν χατα- 
στὰς αὐτεπάγγελτος ἐς τὸν πόλεμον ἐμοὶ ἠϑέλησε συμ- 
βαλέσϑαι χρήματα, ἔξω σεῦ. σὺ δὲ καὶ ἐξείνισας μεγάλως 
στρατὸν τὸν ἐμὸν xal χρήματα μεγάλα ἐπαγγέλλεαι. σοὶ 
ὧν ἐγὼ ἀντ᾽ αὐτῶν γέρεα τοιάδε δίδωμι" ξεῖνόν τέ σε ποι- 
εὔμαι ἐμόν, xal τὰς τετραχοσίας μυριάδας τοι τῶν στα- 
τήρων ἀποπλήσω παρ᾽ ἐμεωυτοῦ δοὺς τὰς ἑπτὰ χιλιάδας, 
(ya μή τοι ἐπιδεέες ἔωσι αἱ τετραχόσιαι μυριάδες ἑπτὰ 
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χιλιάδων, ἀλλ᾽ ἢ τοι ἀπαρτιλογίη vm ἐμέο πεπληρωμένη. 
χέχτησό τε αὐτὸς τάπερ αὐτὸς ἐχτήσαο, ἐπίστασό τε εἶναι 
αἰεὶ τοιοῦτος" οὐ γάρ τοι ταῦτα ποιεῦντι οὔτε ἐς τὸ 

, , 223 

σαρεὸν οὔτε ἐς χρόνον μεταμελήσει. 
Ταῦτα δὲ εἴπας καὶ ἐπιτελέα ποιήσας ἐπορεύετο αἰεὶ 

τὸ πρόσω. ναυα δὲ καλεομένην Φρυγῶν ττόλιν παραμει-- 
΄ , - C , ΄ 

βόμενος xai λίμνην ἐχ τῆς ἅλες γίνονται, ἀπίχετο ἐς Ko- 
λοσσὰς πόλιν μεγάλην Φρυγίης, ἐν τῇ “ύχος ποταμὸς ἐς 
χάσμα γῆς ἐσβάλλων ἀφανίζεται" ἔπειτεν διὰ σταδίων ὡς 
στέντε μάλιστά κῃ ἀναφαιγόμενος ἐχδιδοῖ wal οὗτος ἐς τὸν 

Μαίανδρον. £x δὲ Κολοσσέων δριμιεόμενος ὃ στρατὸς ἐπὶ 
M 2! - € M € 3 7 3 , 

τοὺς οὔρους τῶν Φρυγῶν xai “Ζυδῶν ἀπίχετο ἐς Κύδραρα 
, 2 , - - NCC ' 3, 

πόλιν, ἔνϑα στήλη καταπεπηγυῖα, σταϑεῖσα δὲ ὑπὸ Κροί- 
σου, χαταμηνύει διὰ γραμμάτων τοὺς οὔρους. ὡς δὲ ἐχ 

- , 3 , 2 M , , - c - 

τῆς Φρυγίης ἐσέϑαλε ἐς τὴν “υδίην, σχιζομένης τῆς 0000 
χαὶ τῆς μὲν ἐς ἀριστερὴν ἐπὶ Καρίης φερούσης τῆς δὲ ἐς 
δεξιὴν ἐς Σάρδις, τῇ «o πορευομένῳ διαβῆναι τὸν Μαί- 

' - 3 ΄ , ' , * 
ανδρον ποταμὸν ττᾶσα ἀνάγχη γίνεται «ai ἰέναι πταρὰ Καλ- 
λάτηβον πόλιν, ἐν τῇ ἄνδρες δημιοεργοὶ μέλι ἐχ μυρέκης 

- - , ' C — - M € o* 

τε xal πυροῦ ποιεῦσι, ταύτην ἰὼν ὃ Ξερξης τὴν ὁδὸν εὑρε 
συλατάνιστον, τὴν χάλλεος εἵνεχεν δωρησάμενος χόσμῳ 

, * bd 9 , 3 X723 , , 

χουσέῳ καὶ μελεδωνῷ ἀϑανάτῳ ἀνδρὶ ἐπιτρέψας δευτέρῃ 
ἡμέρῃ ἀπίχετο ἐς τῶν “Τυδῶν τὸ ἄστυ. ἀπιχόμενος δὲ 
»] , - ' 2 , , 3 ' € , 

ἐς Σάρδις πρῶτα μὲν ἀτέπεμπε χήρυχας ég τὴν Ἑλλάδα 
, - € ^ , - 

αἰτήσοντας γῆν τε xal ὕδωρ xal προερέοντας δεῖπνα βα- 
σιλέϊ παρασχευάζειν" πελὴν οὔτε ἐς ϑήνας οὔτε ἐς “αχε- 
δαίμονα ἀπέπεμπε ἐπὶ γῆς αἴτησιν, τῇ δὲ ἄλλῃ πάντῃ. 
τῶνδε δὲ εἵνεχεν τὸ δεύτερον ἀπέπεμπε ἐπὶ γῆν τε χαὶ 
cr [42 , "ο , , 

ὕδωρ᾽ ὅσοι ττρότερον οὐχ ἔδοσαν “αρείῳ πέμιψαντι, τού- 
τους zt&yyv ἐδόχεε τότε δείσαντας δώσειν" βουλόμενος Ov 

ΟΝ - - , , 

αὐτὸ τοῦτο ἐχμαϑεῖν ἀχριβέως ἔπειμιπε. 
Μετὰ δὲ ταῦτα παρεσχευάζετο ὡς ἐλέων ἐς ἤβυδον. 

ς x , ' € , 23. », 2 - 3 ΄, οἱ δὲ ἐν τούτῳ τὸν Ἑλλήσποντον ἐζεύγγυσαν ἐχ τῆς “σίης 
Ἁ 3 , , ji - , - 

ἐς τὴν Εὐρώπην. ἔστι δὲ τῆς Χερσονήσου τῆς ἐν 'EAAQG- 
πόντῳ, Σηστοῦ τὲ πόλιος μεταξὺ xci Μαδύτου, ἀχτὴ 

, 2 , , 3 , , » 

τρηχέα ἐς ϑάλασσαν χατήχουσα ABvÓq καταντίον" ἔνϑα 

μετὰ ταῦτα χρόνῳ ὕστερον οὐ πολλῷ, ἐπὶ Ξανϑίππου τοῦ 
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ρίφρονος στρατηγοῦ ϑηναίων ρταὔχτην ἄνδρα Πέρσην 
λαβόντες Σηστοῦ ὕπαρχον ζώοντα πρὸς σανίδα διεπτασ- 
σάλευσαν, ὃς χαὶ ἐς τοῦ Πρωτεσίλεω τὸ ἱρὸν ἐς Ἐλαι- 
οὔντα ἀγινεόμενος γυναῖχας ἀϑέμιστα ἔργα ἕρδεσκε. ἐς 
ταύτην Ov τὴν ἀχτὴν ἐξ ᾿Ιβύδου δρμεόμενοι ἐγεφύρουν 
τοῖσι προσεχέετο, τὴν μὲν λευχολίνου Φοίνικες, τὴν δ᾽ 
ἑτέρην τὴν βυβλίνην Αἰγύπτιοι. ἔστι δὲ ἑπτὰ στάδιοι ἐξ 
Τιβύδου ἐς τὴν ἀπαντίον. xai δὴ ἐζευγμένου τοῦ πόρου 
ἐπιγενόμενος χειμὼν μέγας συνέχοψέ τε éxeiva πάντα zal 
διέλυσε. ὡς δ᾽ ἐπύϑετο Ξέρξης, δεινὰ ποιξύμενος τὸν Ἐλ- 

λήσποντον ἐχέλευσε τριηχοσίας ἐπιχέσϑαι μάστιγι πληγὰς 
xal χατεῖναι ἐς τὸ πέλαγος τεεδέων ζεῦγος. ἤδη δὲ ἤχουσα 
ὡς καὶ στιγέας ἅμα τούτοισι ἀπέπεμψε στίξοντας τὸν 

“Ἑλλήσποντον. ἐνετέλλετο δ᾽ ὧν ῥαπίζοντας λέγειν βάρ-- 
βαρά τε «ai ἀτάσθαλα, “ὦ πιχρὸν ὕδωρ, δεσπότης τοι 
δίκην ἐπιτιϑεῖ τήνδε, ὅτε μιν ἡδίχησας οὐδὲν πρὸς ἐχείνου 
ἄδικον παϑόν. καὶ βασιλεὺς μὲν Ξέρξης διαβήσεταί σε, 
ἤν v6 σύ γε βούλῃ ἢν τε μή" σοὶ δὲ κατὰ δίχην ἄρα οὐδεὶς 
ἀνθρώπων ϑύει ὡς ἐόντε ϑολερῷ ve xal ἁλμυρῷ πο- 
ταμῷ. τήν τε δὴ ϑάλασσαν ἐνετέλλετο τούτοισι ζημιοῦν, 
xal τῶν ἐπεστεώτων τῇ ζεύξι τοῦ Ἑλλησπόντου ἄτπτοτα- 
μεῖν τὰς χεφαλάς. xal οἱ μὲν ταῦτα ἐποίευν, τοῖσι προσ- 
εχέετο αὕτη ἡ ἄχαρις τιμή, τὰς δὲ ἄλλοι ἀρχιτέχτογες 
ἐζεύγνυσαν" ἐζεύγνυσαν δὲ ὧδε. πεντηχοντέρους xal τριή- 
ρεας συνϑέντες, ὑπὸ μὲν τὴν πρὸς τοῦ Εὐξείνου πόντου 
ἑξήχοντά τε xo τριηχοσίας, ὑπὸ δὲ τὴν ἑτέρην τεσσερεσ- 
χαίδεχα χαὶ τριηχοσίας, τοῦ μὲν Πόντου ἐπιχαρσίας τοῦ 
δὲ Ἑλλησπόντου χατὰ δόον, ἵνα ἀναχωχεύῃ τὸν τόνον τῶν 
ὅπλων" συγϑέντες δὲ ἀγχύρας κατῆχαν περιμήχξας, τὰς 
μὲν πρὸς τοῦ Πόντου τῆς ἑτέρης τῶν ἀνέμων εἵνεκεν τῶν 
ἔσωϑεν ἐχπινεόντων, τῆς δὲ ἑτέρης πρὸς ἑσπέρης τε καὶ 
τοῦ «Αἰγαίου εὔρου τε καὶ νότου εἵνεχεν. διέχπτλοον δὲ 
ὑπόφαυσιν xcréAutOY τῶν ττεντηχογτέρων xal τριηρέων 
τριχοῦ, ἵνα καὶ ἐς τὸν Πόντον ἔχῃ ὃ βουλόμενος πλώειν 
γλοίοισι λεπτοῖσι xai ἐκ τοῦ Πόντου ἔξω. ταῦτα δὲ στοι-- 

ήσαντες χατέτεινον ἔκ γῆς στρεβλοῦντες ὄνοισι ξυλίνοισε 
τὰ ὅπλα, οὐχέτι χωρὶς ἑχάτερα τάξαντες, ἀλλὰ δύο μὲν 
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λευχολίνου δασάμενοι ἐς ἑκατέρην, τέσσερα δὲ τῶν βυβλί- 
γων. παχύτης μὲν ἡ αὐτὴ καὶ χαλλονή, κατὰ λόγον δὲ ἦν 
ἐμβριϑέστερα τὰ λίνεα, τοῦ τάλαντον ὃ πῆχυς εἷλκε. 
ἐπειδὴ δὲ ἐγεφυρώϑη ὃ πόρος, χορμοὺς ξύλων καταπρί- 
σαντες xol ποιήσαντες ἴσους τῆς σχεδίης τῷ εὔρεϊ κόσμῳ 
ἐπετίϑεσαν χατύπερϑε τῶν ὅπλων τοῦ τόνου, ϑέντες δὲ 
ἐπεξῆς ἐνθαῦτα αὖτις ἐπεζεύγνυον. ποιήσαντες δὲ ταῦτα 

ὕλην ἐπεφόρησαν, χόσμῳ δὲ ϑέντες καὶ τὴν ὕλην γῆν ἐπε- 
φόρησαν, κατανάξαντες δὲ καὶ τὴν γῆν φραγμὸν σταρεί- 
ρυσαν ἔνϑεν xal ἔνϑεν, ἵνα μὴ φοβέηται τὰ ὑποζύγια τὴν 
ϑάλασσαν ὑπερορέοντα xai οἱ ὕσίτοι. 

Ὃς δὲ τά τε τῶν γεφυρέων κατεσχεύαστο zai τὰ περὶ 
τὸν ϑων, οἵ τε χυτοὶ περὶ τὰ στόματα τῆς διώρυχος, 

oi τῆς δηχίης εἵνεχεν ἑποιήϑησαν, ἵνα μὴ πιέμτεληται τὰ 
στόματα τοῦ ὀρύγματος, χαὶ αὐτὴ ἡ διῶρυξ zravreAécG 
χεεπτοιημένη ἠγγέλλετο, ἐνθαῦτα χειμερίσας, ἅμα τῷ ἔαρι 
᾿σιαρεσχευασμένος ὃ στρατὸς ἐκ τῶν Σαρδίων ὡρμᾶτο ἐλέων 
ἐς Ἄβυδον. ὡρμημένῳ δέ οἱ ὃ ἥλιος ἐχλισιὼν τὴν £x τοῦ 
οὐρανοῦ ἕδρην ἀφανὴς ἦν ovv. ἐπιιννεφέλων ἐόντων αἰϑρίης 
τε τὰ μάλιστα, ἀντ᾽ ἡμέρης τε νὺξ ἐγένετο. ἰδόντι δὲ zal 
μαϑόντι τοῦτο τῷ Ξέρξη ἐπιμελὲς ἐγένετο, καὶ εἴρετο τοὺς 
Μάγους τὸ ἐϑέλοι ττροφαίνειν τὸ φάσμα. οἱ δὲ ἔφραζον 
ὡς Ἕλλησι προδειχνύει ὃ ϑεὸς ἔχλειψιν τῶν πολίων, λέγον- 
τὲς ἥλιον εἶναι Ελλήνων προδέχτορα, σελήνην δὲ σφέων. 
πυϑόμενος δὲ ταῦτα ὃ Ξέρξης περιχαρὴς ἐὼν ἐποιέετο 

τὴν ἔλασιν. ὡς δ᾽ ἐξήλαυνε τὴν στρατιήν, Πύϑιος ὃ “υδὸς 
,χαταρρωδήσας τὸ ix τοῦ οὐρανοῦ φάσμα ἐπαερϑείς v6 
τοῖσι δωρήμασι, ἐλϑὼν παρὰ Ξέρξην ἔλεγε τάδε. “ὦ 
δέσποτα, χρηίσας ἄν τευ βουλοίμην τυχεῖν, τὸ σοὶ μὲν 
ἐλαφρὸν τυγχάνει ἐὸν ὑπουργῆσαι, ἐμοὶ δὲ μέγα. γενό- 
μενον. Ξέρξης δὲ πᾶν μᾶλλον δοχέων μιν χρηίσειν ἢ τὸ 
ἐδεήϑη, ἔφη τε ὑπουργήσειν xal δὴ ἀγορεύειν ἐχέλευε ὅτευ 
δέοιτο. ὃ δὲ ἐπείτε ταῦτα ἤχουσε, ἔλεγε ϑαρσήσας τάδε. 
“ὦ δέσποτα, τυγχάνουσί μοι παῖδες ἐόντες πέντε, χαί 

σφεας χαταλαμβάνει πάντας ἅμα σοὶ στρατεύεσϑαι ἐπὶ 
τὴν Ἑλλάδα. σὺ δέ, ὦ βασιλεῦ, ἐμὲ ἐς τόδε ἡλικίης ἥκοντα 
οἰχτείρας τῶν μοι παίδων ἕνα παράλυσον τῆς στρατηΐης 
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τὸν πρεσβύτατον, ἵνα αὐτοῦ τε ἐμεῦ καὶ τῶν χρημάτων 
ἢ μελεδωνός. τοὺς δὲ τέσσερας ἄγεο ἅμα σεωυτῷ, καὶ 
πρήξας τὰ νοέεις νοστήσειας ὀπίσω." χάρτα τε ἐϑυμώϑη 
j Ξέρξης χαὶ ἀμείβεται τοισίδε. ““ὦ xaxb ἄνϑρωπε, σὺ 
ἐτόλμησας, ἐμεῦ στρατευομένου αὐτοῦ ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα καὶ 
ἄγοντος παῖδας ἐμοὺς χαὶ ἀδελφεοὺς xal οἰχηίους καὶ 
φίλους, μνήσασϑαι περὶ σοῦ παιδός, ἐὼν ἐμὸς δοῦλος, 

τὸν χρῆν πανοιχίῃ αὐτῇ γυναικὶ συνέπεσϑαι; εὖ νυν τόδ᾽ 
ἐξεπίστασο, ὡς ἐν τοῖσι ὠσὶ τῶν ἀνθρώπων οἰχέει ὃ ϑυ- 
μός, ὃς χρηστὰ μὲν ἀκούσας τέρψιος ἐμπιπλέει τὸ σῶμα, 

ὑπεναντία δὲ τούτοισι ἀχούσας ἀνοιδέει. ὅτε μέν νυν 
χρηστὰ ποιήσας ἕτερα τοιαῦτα ἐπηγγέλλεο, εὐεργεσίησι 
βασιλέα οὐ καυχήσεαι ὑπερβαλέσϑαι" ἐπείτε δὲ ἐς τὸ ἄναι- 
δέστερον ἐτράπεο, τὴν μὲν ἀξίην οὐ λάμψεαι, ἐλάσσω δὲ 
τῆς ἀξίης" σὲ μὲν γὰρ xal τοὺς τέσσερας τῶν παίδων 
ῥύεται τὰ ξείνια" τοῦ δὲ ἑνός, τοῦ περιέχεαι μάλιστα, τῇ 
ψυχῇ ζημιώσεαι." ὡς δὲ ταῦτα ὑπεχρίνατο, αὐτίχα ἐκέ- 
λευε τοῖσι προσετέταχτο ταῦτα πρήσσειν, τῶν Πυϑίου 
σαίδων ἐξευρόντας τὸν πρεσβύτατον μέσον διαταμεῖν, δια- 
ταμόντας δὲ τὰ ἡμίτομα διαϑεῖναι τὸ μὲν ἐπὶ δεξιὰ τῆς 
ὁδοῦ τὸ δ᾽ ἐπ᾽ ἀριστερά, xat ταύτῃ διεξιέναι τὸν στρατόν. 

ποιησάντων δὲ τούτων τοῦτο, μετὰ ταῦτα διεξήϊε ὃ στρα- 
τός. ἡγέοντο δὲ πρῶτοι μὲν οἱ σχευοφόροι τε χαὶ τὰ 
ὑποζύγια, μετὰ δὲ τούτους στρατὸς πιαντοίων ἐϑνέων &va- 

μίξ, οὐ διαχεχριμένοι" τῇ δὲ ὑπερημίσεες ἦσαν, ἐνθαῦτα 
διελέλειπτο χαὶ οὐ συνέμισγον οὗτοι βασιλέϊ. προηγέοντο 
μὲν δὴ ἱππόται χίλιοι, ἐχ Περσέων “τάντων ἀπτολελεγμέ- 
γοι" μετὰ δὲ αἰχμοφόροι χίλιοι, χαὶ οὗτοι ἐχ πάντων ἀπο- 
λελεγμένοι, τὰς λόγχας χάτω ἐς τὴν γῆν τρέψαντες" μετὰ 
δὲ ἱροὶ Νισαῖοι χαλεόμενοι ἵπποι δέχα κεχοσμημένοι ὡς 
χάλλιστα. Νισαῖοι δὲ καλέονται ἵπποι ἐπὶ τοῦδε" ἔστι 
σιεδίον μέγα τῆς Μηδιχῆς τῷ οὔνομά ἐστι Nícatov* τοὺς 
ὧν δὴ ἵππους τοὺς μεγάλους φέρει τὸ πεδίον τοῦτο. 

ὄπισϑε δὲ τούτων τῶν δέχα ἵτπων ἅρμα Διὸς ἱρὸν ἐπε- 
τέταχτο, τὸ ἵπποι μὲν εἷλκον λευχοὶ ὀχτώ, ὄπισϑε δὲ τῶν 
Uv εἵπετο ττεζῇ ἡνίοχος ἐχόμενος τῶν χαλινῶν" οὐδεὶς 
γὰρ δὴ ἐπὶ τοῦτον τὸν ϑρόνον ἀνθρώπων ἀναβαίνει. 
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τούτου δὲ ὄπισϑε αὐτὸς Ξέρξης ἐπὶ ἄρματος ἵππων Ni- 
σαίων" παραβεβήχεε δέ οἱ ἡνίοχος τῷ οὔνομα ἦν Πατι- 
ράμφης, Ὀτάνεω παῖς ἀνδρὸς Πέρσεω. ἐξήλασε μὲν οὕτω 
ix Σαρδίων Ξέρξης, μετεχβαίνεσχε δέ, ὅχως μιν λόγος 

αἱρέοι, ἐκ τοῦ ἅρματος ἐς ἁρμάμαξαν. αὐτοῦ δὲ ὄπισϑε 
αἰχμοφόροι Περσέων οἱ ἄριστοί τε χαὶ γενναιότατοι, χίλιοι, 
χατὰ νόμον τὰς λόγχας ἔχοντες, μετὰ δὲ ἵσσπος ἄλλη χιλίη 
ἐχ Περσέων ἀπολελεγμένη, μετὰ δὲ τὴν ἵππτον & τῶν λοι- 
πῶν Περσέων ἀπολελεγμένοι μύριοι. οὗτος πεζὸς ἦν᾽ καὶ 
τούτων χίλιοι μὲν ἐπὶ τοῖσι δούρασι ἀντὶ τῶν σαυρωτή- 
ρων ῥοιὰς εἶχον χρυσέας χαὶ πέριξ συνεχλήιον τοὺς ἄλλους, 

οἱ δὲ εἰναχισχίλιοι ἐντὸς τούτων ξόντες ἀργυρέας ῥοιὰς 

εἶχον. εἶχον δὲ χρυσέας δοιὰς καὶ οἱ ἐς τὴν γῆν τράποντες 
τὰς λόγχας, καὶ μῆλα οἱ ἄγχιστα ἑπόμενοι Ξέρξῃ. τοῖσι 
δὲ μυρίοισι ἐπετέταχτο ἵππος Περσέων μυρίη. μετὰ δὲ 
τὴν Gov διελέλειτιτο καὶ δύο σταδίους, καὶ ἔπειτεν ὃ 

λοιπὸς ὅμιλος ἤιε ἀναμίξ. 

Ἐποιέετο δὲ τὴν 000v ἐκ τῆς “υδίης ὃ στρατὸς ἐπί 
τε ποταμὸν Κάϊκον καὶ γῆν τὴν Μυσίην, ἀπὸ δὲ Καΐχου 
δρμεόμενος, Κάνης οὖρος ἔχων ἐν ἀριστερῇ, διὰ τοῦ ταρ- 
γέος ἐς Καρήνην πόλιν. ἀπὸ δὲ ταύτης διὰ Θήβης πεδίου 
ἐπορεύετο, Ἀτραμύττειόν τε πόλιν xal Ἄντανδρον τὴν 
Πελασγίδα παραμειβόμενος. τὴν Ἴδην δὲ λαβὼν ἐς ἀρι- 
στερὴν χεῖρα ἤιε ἐς τὴν Ἰλιάδα γῆν. καὶ πρῶτα μέν οἱ ὑπὸ 
τῇ Jy νύχτα ἀναμείναντι βρονταί τε καὶ πρηστῆρες ἐπεσ- 
πίπτουσι, χαί τινα αὐτοῦ ταύτῃ συχνὸν ὅμιλον διέφϑει- 
ραν. ἀπιχομένου δὲ τοῦ στρατοῦ ἐπὶ τὸν Σχάμανδρον, 0G 
πρῶτος ποταμῶν, ἐπείτε ἐκ Σαρδίων ὁρμηϑέντες ἐπε- 
χείρησαν τῇ ὁδῷ, ἐπέλιτε τὸ ῥέεϑρον οὐδ᾽ ἀπέχρησε τῇ 
στρατιῇ τε καὶ τοῖσᾳ χτήνεσι πινόμενος, ἐπὶ τοῦτον δὴ 
τὸν ποταμὸν ὡς ἀπίχετο Ξέρξης, ἐς τὸ Πριάμου Πέρ- 
γαμον ἀνέβη ἵμερον ἔχων ϑηήσασϑαι. ϑηησάμενος δὲ 
zal πυϑόμενος ἐχείνων ἕχαστα τῇ ϑηναίῃ τῇ Ἰλιάδι 
ἔϑυσε βοῦς χιλίας, χοὰς δὲ οἱ Μάγοι τοῖσι ἥρωσι ἐχέαντο. 

ταῦτα δὲ ποιησαμένοισι νυχτὸς φόβος ἐς τὸ στρατόπεδον 
ἐνέπεσε. ἅμα ἡμέρῃ δὲ ἐπορεύετο ἐνθεῦτεν, ἐν ἀριστερῇ 
μὲν ἀπέργων Ῥοίτειον ztólty καὶ Ὀφρύνειον xal “Ιάρδανον, 
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ἥστερ δὴ ᾿βύδῳ Ouovoóg ἐστι, ἐν δεξιῇ δὲ Γέργιϑας Tev- 
χρούς. 

Ἐπεὶ δ᾽ ἐγένοντο ἐν βύδῳ, ἠϑέλησε Ξέρξης ἰδέσϑαι 
πάντα τὸν στρατόν. καὶ προεπεποίητο γὰρ ἐπὶ κολωνοῦ 
ἐπίτηδες αὐτοῦ ταύτῃ προεξέδρη λίϑου λευχοῦ (ἐποίησαν 
δὲ βυδηνοὶ ἐντειλαμένου πρότερόν βασιλέος), ἐνθαῦτα 
ὡς ἵζετο, χατορέων ἐπὶ τῆς ἠιόνος ἐϑηέετο ai τὸν πεζὸν 
χαὶ τὰς νέας, ϑηεύμενος δὲ ἱμέρϑη τῶν νεῶν ἅμιλλαν 
γινομένην ἰδέσϑαι. ἐπεὶ δ᾽ ἐγένετό τε xol ἐνίκεον Φοί- 
γιχες Σιδόνιοι, ἥσϑη ve τῇ ἁμίλλῃ καὶ τῇ στρατιῇ. ὡς 
δὲ ὥρα πάντα μὲν τὸν Ἑλλήσποντον ὑπὸ τῶν νεῶν ἅπο- 

χεχρυμμένον, πάσας δὲ τὰς ἀχτὰς χαὶ τὰ βυδηνῶν πεδία 

ἐπίπλεα ἀνθρώπων, ἐνθαῦτα Ξέρξης ἑωυτὸν ἐμαχάρισε, 
μετὰ δὲ τοῦτο ἐδάχρυσε. μαϑὼν δέ μιν Ἰρτάβανος ὃ 
πάτρως, ὃς τὸ πρῶτον γνώμην ἀπεδέξατο ἐλευϑέρως οὐ 
συμβουλεύων Ξέρξῃ στρατεύεσϑαι ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα, οὗτος 
ὡνὴρ φρασϑεὶς Ξέρξην δαχρύσαντα εἴρετο τάδε. “ὦ βα- 
σιλεῦ, ὡς ττολλὸν ἀλλήλων χεχωρισμένα ἐργάσαο viv τε 
καὶ ὀλίγῳ πρότερον᾽ ucxagícag γὰρ σεωυτὸν δαχρύεις." 
ὃ δὲ εἶπε “᾿ἐσῆλϑε γάρ ue λογισάμενον χατοιχτεῖραι ὡς 
βραχὺς εἴη ὃ πτᾶς ἀνθρωπήϊος βίος, εἰ τούτων γε ἐόντων 
τοσούτων οὐδεὶς ἐς ἑχατοστὸν ἔτος περιέσται." ὃ δὲ ἀμιεί- 

Bevo λέγων “ἕτερα τούτου παρὰ τὴν ζόην πεπόνθαμεν 
οἰχτρότερα. ἐν γὰρ οὕτω βραχέϊ βίῳ οὐδεὶς οὕτω ἄνϑρω- 
zt0g ξὼν εὐδαίμων πέφυκε, οὔτε τούτων οὔτε τῶν ἄλλων, 
τῷ οὐ παραστήσεται πολλάκις καὶ οὐκὶ ἅπαξ τεϑνάναι 
βούλεσθαι μᾶλλον ἢ ζώειν. αἵ τε γὰρ συμφοραὶ προσ- 
σίπτουσαι καὶ at νοῦσοι συνταράσσουσαι χαὶ βραχὺν ἐόντα 
μαχρὸν δοχέειν εἶναι ποιεῦσι τὸν βίον. οὕτω ὃ μὲν ϑά- 
νατος μοχϑηρῆς ἐούσης τῆς ζόης χαταφυγὴ αἱρετωτάτη τῷ 
ἀνϑρώπῳ γέγονε: ὃ δὲ ϑεὸς γλυχὺν γεύσας τὸν αἰῶνα 
φϑονερὸς ἐν αὐτῷ εὑρίσχεται ἐών. Ξέρξης δὲ ἀμείβετο 
λέγων “Ἀρτάβανε, βιοτῆς μέν νυν ἀνϑρωπηϊίης πέρι, ἐού- 
σης τοιαύτης οἵηνπερ σὺ διαιρέαι εἶναι, παυσώμεϑα, μηδὲ 
χαχῶν μεμνώμεθα χρηστὰ ἔχοντες πρήγματα ἐν χερσί" 
φράσον δέ μοι τόδε. εἴ τοι ἡ ὄψις τοῦ ἐνυπνίου μὴ ἐναρ- 
γὴς οὕτω ἐφάνη, εἶχες ἂν τὴν ἀρχαίην γνώμην, οὐκ ἐῶν 
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μὲ στρατεύεσϑαι ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα, ἢ μετέστης ἂν; φέρε 
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μοι τοῦτο ἀτρεχέως εἰπέ ὁ δὲ ἀμείβετο λέγων e βα- 
- » b C2 - ἀν ἐν ΄ ς , 

σιλεῦ, OUig μὲν ἢ ἐπιφανεῖσα τοῦ ὀνείρου, ὡς βουλόμεϑα 

ἀμφότεροι, τελευτήσειε, ἐγὼ δ᾽ ἔτι καὶ ἐς τόδε δείματός 
2 € , AUue3. 3 ^ 3 - 2 SY P] 

εἶμι ὑπόπλεος οὐδ᾽ ἐντὸς ἐμεωυτοῦ, ἄλλα τε πολλὰ ἐπι- 
/ 

λεγόμενος καὶ δὴ xol ὁρέων τοι δύο τὰ μέγιστα πάντων 
ἐόντα πολεμιώτατα.᾽ Ξέρξης δὲ πρὸς ταῦτα ἀμείβετο 
τοισίδε. “δαιμόνιε ἀνδρῶν, xoia ταῦτα λέγεις μοι εἶναι 

δύο πολεμιώτατα; χότερά v0L ὃ πεζὸς μεμπτὸς κατὰ τὸ 
πλῆϑός ἐστι, «ci τὸ ἙἙλληνιχὸν στράτευμα φαίνεται πολ- 
λαπλήσιον ἔσεσϑαι τοῦ ἡμετέρου, ἢ τὸ ναυτιχὸν τὸ ἡμέ- 
τερον λείψεσϑαι τοῦ ἐχείνων, ἢ χαὶ συναμφότερα ταῦτα; 
εἶ γάρ τοι ταύτῃ ἐνδεέστερα φαίνεται εἶναι τὰ ἡμέτερα 
πρήγματα, στρατοῦ ἂν ἄλλου τις τὴν ταχίστην ἄγερσιν 
ποιέοιτο." ὃ δ᾽ ἀμείβετο λέγων “ὦ βασιλεῦ, οὔτε στρατὸν 
τοῦτον, ὅστις γε σύνεσιν ἔχοι, μέμφοιτ᾽ ἂν οὔτε τῶν νεῶν τὸ 
πλῆϑος" ἢν τε πλεῦνας συλλέξῃς, τὰ δύο τοι τὰ λέγω πολλῷ 
ἔτι πολεμιώτερα γίνεται. τὰ δὲ δύο ταῦτα ἐστὶ γῆ τε καὶ 
ϑάλασσα. οὔτε γὰρ τῆς ϑάλασσης ἔστι λιμὴν τοσοῦτος οὐ- 
δαμόϑι, ὡς ἐγὼ εἰχάζω, ὅστις ἐγειρομένου χειμῶνος δεξά- 
μενός σευ τοῦτο τὸ ναυτιχὺν φερέγγυος ἔσται διασῶσαι 
τὰς νέας. χαίτοι οὐχὶ ἕνα αὐτὸν δεῖ εἶναι τὸν λιμένα, ἀλλὰ 

παρὰ πᾶσαν τὴν ἤπειρον παρ᾽ ἣν δὴ κομιέαι. οὐκ ὦν δὴ 
ἐόντων τοι λιμένων ὑποδεξίων, μάϑε ὅτι ab συμφοραὶ τῶν 
ἀνϑρώπων ἄρχουσι xci οὐχὶ ὥνϑρωποι τῶν συμφορέων. 
χαὶ δὴ τῶν δύο τοι τοῦ ἑτέρου εἰρημένου τὸ ἕτερον ἔρχο- 
μαι ἐρέων. γῆ δὲ πολεμίη τῇδέ τοι χατίσταται. εἰ ἐϑέλει 
τοι μηδὲν ἀντίξοον χαταστῆναι, τοσούτῳ τοι γίνεται πολε- 
μιωτέρη ὅσῳ ἂν προβαίνῃς ἑχατέρω, τὸ πρόσω αἰεὶ χλε- 
σπιτόμενος᾽" εὐπρηξίης γὰρ οὐχ ἔστι ἀνθρώποισι οὐδεμία 
«πληϑώρη. καὶ δή τοι, ὡς οὐδενὸς ἐναντιευμένου, λέγω 
τὴν χώρην πλεῦνα ἐν ττλεῦνι χρόνῳ γινομένην λιμὸν τέξε- 
σϑαι. ἀνὴρ δὲ οὕτω ἂν εἴη ἄριστος, εἰ βουλευόμενος μὲν 
ἀρρωδέοι, zt&v ἐπιλεγόμενος πείσεσθαι χρῆμα, ἐν δὲ τῷ 
ἔργῳ ϑρασὺς εἴη." ἀμείβεται Ξέρξης τοισίδε. ““Δρτάβανε, 
οἰχότως μὲν σύ γε τούτων ἕχαστα διαιρέαι: ἀτὰρ μήτε 
σιάντα φοβέο μήτε τᾶν ὁμοίως ἐπιλέγεο. εἰ γὰρ δὴ βούλοιο 
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ἐπὶ τῷ αἰεὶ ἐπεσφερομένῳ πρήγματι τὸ πᾶν ὁμοίως ἐπι- 
λέγεσϑαι, ποιήσειας ἂν οὐδαμὰ οὐδέν" χρέσσον δὲ πάντα 
ϑαρσέοντα ἥμισυ τῶν δεινῶν ττάσχειν μᾶλλον ἢ πᾶν χρῆμα 
προδειμαίνοντα μηδαμιὰ μηδὲν παϑεῖν. εἰ δὲ ἐρίζων πρὸς 
πᾶν τὸ λεγόμενον μὴ τὸ βέβαιον ἀποδέξεις, σφάλλεσϑαι 
ὀφείλεις ἐν αὐτοῖσι ὁμοίως χαὶ ὃ ὑπεναντία τούτοισι 
λέξας. τοῦτο μέν νυν im ἴσης ἔχει" εἰδέναι δὲ ἄνϑρωπον 

ἐόντα χῶς χρὴ τὸ βέβαιον; δοχέω μὲν οὐδαμῶς. τοῖσι 
τοίνυν βουλομένοισι ποιέειν ὡς τὸ ἐπίπαν φιλέει γίνεσϑαι 

τὰ κέρδεα, τοῖσι δὲ ἐπιλεγομένοισί v& πάντα καὶ ὀχνέουσι 
οὐ μάλα ἐϑέλει. ὁρᾷς τὰ Περσέων πρήγματα ἐς τὸ δυνά- 
μιος ττροχεχώρηχε. εἰ τοίνυν ἔχεῖνοι οἱ πρὸ ἐμεῦ γενό- 
μενοι βασιλέες γνώμῃσι ἐχρέοντο ὁμοίῃσι xal σύ, ἢ μὴ 
χρεόμενοι γνώμῃσι τοιαύτῃσι ἄλλους συμβούλους εἶχον 
τοιούτους, οὐκ ἂν χοτε εἶδες αὐτὰ ἐς τοῦτο προελϑόντα᾽" 

γῦν δὲ κινδύνους ἀναρριπτέοντες ἐς τοῦτό σφεα προηγά- 
γοντο. μεγάλα γὰρ πρήγματα μεγάλοισι κινδύνοισι ἐϑέλει 
χαταιρέεσϑαι. ἡμεῖς τοίνυν ὁμοιεύμενοι ἐχείνοισι ὥρην 
τὲ τοῦ ἔτεος καλλίστην πορευόμεϑα, καὶ καταστρεψάμενοι 

σιᾶσαν τὴν Εὐρώπην νοστήσομεν ὀπίσω, οὔτε λιμῷ ἐντυ- 
χόντες οὐδαμόϑι οὔτε ἄλλο ἄχαρι οὐδὲν πταϑόντες. τοῦτο 
μὲν γὰρ αὐτοὶ πολλὴν φορβὴν φερόμενοι πορευόμεϑα, 
τοῦτο δέ, τῶν ἂν xov ἐπιβέωμεν γῆν xoi ἔϑνος, τούτων 

τὸν σῖτον ἕξομεν" ἐπ ἀροτῆρας δὲ xal οὐ νομάδας στρα- 
τευόμεϑα ἄνδρας. λέγει Ἀρτάβανος μετὰ ταῦτα “ὦ 
βασιλεῦ, ἐπείτε ἀρρωδέειν οὐδὲν ἐᾷς πρῆγμα, σὺ δέ μευ 
συμβουλίην ἔνδεξαι" ἀναγχαίως γὰρ ἔχει περὶ πολλῶν 
πρηγμάτων πιλεῦνα λόγον ἐχτεῖναι. Κῦρος ὃ Καμβύσεω 
᾿Ιωνίην ττᾶσαν πλὴν ϑηναίων κατεστρέψατο δασμοφόρον 
εἶναι Πέρσῃσι. τούτους ὧν τοὺς ἄνδρας συμβουλεύω τοι 
μηδεμιῇ μηχανῇ ἄγειν ἐπὶ τοὺς πατέρας" καὶ γὰρ ἄνευ 
τούτων οἷοί τέ eiuev τῶν ἐχϑρῶν χατυπέρτεροι yíveadat. 
ἢ) γάρ σφεας, ἢν ἕπωνται, δεῖ ἀδικωτάτους γίνεσϑαι χατα- 
δουλουμένους τὴν μητρόπολιν, ἢ δικαιοτάτους συνελευ- 
ϑεροῦντας. ἀδικώτατοι μέν vvv γινόμενοι οὐδὲν κέρδος 
μέγα ἡμῖν προσβάλλουσι, δικαιότατοι δὲ γινόμενοι οἷοί 
τι δηλήσασϑαι μεγάλως τὴν σὴν στρατιὴν γίνονται. ἐς 
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ϑυμὸν ὦν βάλλεο xai τὸ παλαιὸν ἔπος, ὡς εὖ εἴρηται, τὸ 
μὴ ἅμα ἀρχῇ πᾶν τέλος καταφαίνεσϑαι." ἀμείβεται πρὸς 
ταῦτα Ξέρξης “Πρτάβανε, τῶν ἀπεφήναο γνωμέων σφάλ- 
λεαι χατὰ ταύτην δὴ μάλιστα, ὃς Ἴωνας φοβέαι μὴ μετα- 
βάλλωσι, τῶν ἔχομεν γνῶμα μέγιστον, τῶν gU τε μάρτυς 
γίνεαι xai οἱ συστρατευσάμενοι “αρείῳ ἄλλοι ἐπὶ Σχύϑας, 
ὅτι ἐπὶ τούτοισι ἡ πᾶσα Περσιχὴ στρατιὴ ἐγένετο δια- 
φϑεῖραι ἢ περιποιῆσαι" οἱ δὲ δικαιοσύνην χαὶ πιστότητα 
ἐνέδωχαν, ἄχαρι δὲ οὐδέν. πάρεξ δὲ τούτου, &v τῇ ἣμε- 
τέρῃ χαταλιπόντας τέχνα τε χαὶ γυναῖχας xal χρήματα 
οὐδ᾽ ἐπιλέγεσϑαι χρὴ νεώτερόν τι ποιήσειν. οὕτω μηδὲ 
τοῦτο φοβέο, ἀλλὰ ϑυμὸν ἔχων ἀγαϑὸν σῶζε οἶχόν τε τὸν 
ἐμὸν xai τυραννίδα τὴν ἑμήν" σοὶ γὰρ ἐγὼ μούνῳ ἔχ σπεάν-- 
τῶν σχῆτπτρα τὰ ἐμὰ ἐπιτράττω." 

Ταῦτα εἴπας xol “ρτάβανον ἀποστείλας ἐς Σοῦσα 

δεύτερα μετετέμιψατο Ξέρξης Περσέων vovg δοχιμωτά- 
τους, ἐπεὶ δέ οἱ παρῆσαν, ἔλεγέ σφι τάδε. “ὦ Πέρσαι, 
τῶνδ᾽ ἐγὼ ὑμέων χρηίζων συνέλεξα, ἄνδρας τε γίνεσθαι 
ἀγαϑοὺς xci μὴ καταισχύνειν τὰ πρόσϑε ἐργασμένα IIég- 
σῃσι, ξόντα μεγάλα τε xal πολλοῦ ἄξια, ἀλλ᾽ εἷς τε txa- 

στος χαὶ οἱ σύμπαντες προϑυμίην ἔχωμεν" ξυνὸν γὰρ 
τοῦτο πᾶσι ἀγαϑὸν σπεύδεται. τῶνδε δὲ εἵνεχεν στροα- 
γορεύω ἀντέχεσϑαι τοῦ πολέμου ἐντεταμένως" ὡς γὰρ 
ἐγὼ πυνϑάνομαι, ἐπ᾽ ἄνδρας στρατευόμεϑα ἀγαϑούς, τῶν 
ἢν χρατήσωμεν, οὐ μή τις ἡμῖν ἄλλος στρατὸς ἀντιστῇ 
xore ἀνθρώπων. νῦν δὲ διαβαίνωμεν ἐπευξάμενοι τοῖσι 
ϑεοῖσι οἱ Περσίδα γῆν λελόγχασι." 

Ταύτην μὲν τὴν ἡμέρην παρεσχευάζοντο ἐς τὴν διά- 
βασιν᾽ τῇ δὲ ὑστεραίῃ ἀνέμενον τὸν ἥλιον ἐϑέλοντες 
ἰδέσϑαι ἀνίσχοντα, ϑυμιήματά τε παντοῖα ἐπὶ τῶν yequ- 
ρέων καταγίζοντες «ct μυρσίνησι στορνύντες τὴν δδόν. ὡς 
δ᾽ ἐπανέτελλε ὃ ἥλιος, σπένδων ix χρυσέης φιάλης Ξέρξης 
ἐς τὴν ϑάλασσαν εὔχετο πρὸς τὸν ἥλιον μηδεμίαν οἵ συν-- 
τυχίην τοιαύτην γενέσϑαι, ἥ μιν παύσει καταστρέψασϑαι 
τὴν Εὐρώπην πρότερον ἢ ἐπὶ τέρμασι τοῖσι ἐχείνης γένη- 
ται. εὐξάμενος δὲ ἐσέβαλε τὴν φιάλην ἐς τὸν ἙἙλλήσπτοντον 
xci χρύσεον χρητῆρα xci Περσιχὸν ξίφος, τὸν ἀχινάχην 
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χαλέουσι. ταῦτα οὐχ ἔχω ἀτρεχέως διαχρῖναι οὔτε εἰ τῷ 

ἡλίῳ ἀνατιϑεὶς κατῆχε ἐς τὸ πέλαγος, οὔτε εἰ μετεμέλησέ 

οἵ τὸν Ἑλλήσποντον μαστιγώσαντι χαὶ ἀντὶ τούτων τὴν 
ϑάλασσαν ἐδωρέετο. ὡς δὲ ταῦτά οἱ ἐπεποίητο, διέ- 
βαινον χατὰ μὲν τὴν ἑτέρην τῶν γεφυρέων τὴν πρὸς τοῦ 
Πόντου ὃ πεζός τε καὶ ἡ ἵππος ἅπασα, xarà δὲ τὴν πρὸς 
τὸ Αἰγαῖον τὰ ὑποζύγια xol ἣ ϑεραπηίη. ἡγέοντο δὲ 
πρῶτα μὲν οἱ μύριοι Πέρσαι ἐστεφανωμένοι πάντες, μετὰ 
δὲ τούτους ὃ σύμμικτος στρατὸς παντοίων ἐϑνέων. ταύ- 

τὴν μὲν τὴν ἡμέρην οὗτοι, τῇ δὲ ὑστεραίῃ πρῶτοι μὲν οἵ 
τε ἱππόται xal οἱ τὰς λόγχας χάτω τράποντες" ἑστεφά- 

vovro δὲ xol οὗτοι. μετὰ δὲ οἵ τε ἵπποι οἱ ἱροὶ καὶ τὸ 
ἅρμα τὸ ἱρόν, ἐπὶ δὲ αὐτός τε Ξέρξης χαὶ οἱ αἰχμοφόροι 
xai οἵ ἱππόται οἱ χίλιοι, ἐπὶ δὲ τούτοισι ὃ ἄλλος στρατός. 
xal αἱ νέες ἅμα ἀνήγοντο ἐς τὴν ἀπεναντίον. ἤδη δὲ 
ἤχουσα χαὶ ὕστατον διαβῆναι βασιλέα στάντων. 

Ξέρξης δὲ ἐπείτε διέβη ἐς τὴν Εὐρώπην, ἐϑηέετο τὸν 
στρατὸν ὑπὸ μαστίγων διαβαίνονεῦ: διέβη δὲ ὃ στρατὸς 

αὐτοῦ ἐν ἑπτὰ ἡμέρῃσι καὶ ἐν ἑπτὰ εὐφρόνησι, ἑἐλινύσας 
οὐδένα χρόνον. ἐνθαῦτα λέγεται Ξέρξεω ἤδη διαβεβη- 
χότος τὸν Ἑλλήσποντον ἄνδρα εἰπεῖν Ἑλλησπόντιον “ὦ 
Ζεῦ, τί δὴ ἀνδρὶ εἰδόμενος Πέρσῃ xoi οὔνομα ἀντὶ Διὸς 
Ξέρξην ϑέμενος ἀνάστατον τὴν Ελλάδα ἐϑέλεις ποιῆσαι, 
ἄγων πάντας ἀνθρώπους; xal γὰρ ἄνευ τούτων ἐξῆν vot 

ποιέειν ταῦτα." 
Ὃς δὲ διέβησαν πάντες, ἐς ὁδὸν ὡρμημένοισι τέρας 

σφι ἐφάνη μέγα, τὸ Ξέρξης ἐν οὐδενὶ λόγῳ ἐποιήσατο 
χαίπερ εὐσύμβλητον ἐόν" ἵπττος γὰρ ἔτεχε λαγόν. εὐσύμ-- 
βλητον Qv τῇδε τοῦτο ἐγένετο, ὅτι ἔμελλε μὲν ἐλᾶν στρα- 
τιὴν ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα Ξέρξης ἀγαυρότατα καὶ μεγαλο- 
πρεπέστατα, ὀπίσω δὲ περὶ ἑωυτοῦ τρέχων ἥξειν ἐς τὸν 
αὐτὸν χῶρον. ἐγένετο δὲ χαὶ ἕτερον αὐτῷ τέρας ἐόντι ἐν 
Σάρδισι" ἡμίονος γὰρ ἔτεχε ἡμίονον διξὰ ἔχουσαν αἰδοῖα, 
τὰ μὲν ἔρσενος τὰ δὲ ϑηλέης" χατύπερϑε δὲ ἦν τὰ τοῦ 
ἔρσενος. τῶν ἀμφοτέρων λόγον οὐδένα ποιησάμενος τὸ 
πρόσω ἐπορεύετο, σὺν δέ οἱ ὃ πεζὸς στρατός. ὃ δὲ ναυ- 

τιχὸς ἔξω τὸν Ἑλλήσποντον πλώων παρὰ γῆν ἐχομίζετο, 
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và ἔιιπαλιν πρήσσων τοῦ πεζοῦ. ὃ μὲν γὰρ πρὸς ἑσπέρην 
ἔπλωςε, ἐπὶ Σαρπηδονίης ἄχρης ποιεύμενος τὴν ἄπιξιν, 
ἐς τὴν αὐτῷ τιροείρητο ἀπιχομένῳ περιμένειν" ὅ δὲ xav 
ἤπειρον στρατὸς πρὺς ἠῶ τε καὶ ἡλίου ἀνατολὰς ἐποιέετο 
τὴν 600v διὰ τῆς Χερσονήσου, ἐν δεξιῇ μὲν ἔχων τὸν Ἕλλης 
τάφον τῆς ϑάμαντος, ἐν ἀριστερῇ δὲ Καρδίην πολιν, διὰ 
μέσης δὲ πορευόμενος πόλιος τῇ οὔνομα τυγχάνει &Ov 
ιγορή. ἐνθεῦτεν δὲ χάμπτων τὸν κόλπον τὸν Μέλανα 
χαλεόμενον χαὶ Μέλανα ποταμόν, οὐχ ἀντισχύντα τότε τῇ 
στρατιῇ τὸ ῥέεϑρον ἀλλ᾽ ἐπιλιπόντα, τοῦτον τὸν ποταμὸν 
διαβάς, ém οὗ καὶ ὃ κόλπος οὗτος τὴν ἐπωνυμίην ἔχει, 
ἤιε πρὸς ἑσπέρην, Aivóv τε πόλιν Αἰολίδα καὶ Στεντορίδα 
λέμνην παρεξιών, ἐς ὃ ἀπίχετο ἐς “ορίσχον. ὃ δὲ 4opí- 

σχος ἐστὶ τῆς Θρηίχης αἰγιαλός τε καὶ πεδίον μέγα, διὰ 
δὲ αὐτοῦ δέει ποταμὸς μέγας Ἕβρος" ἐν τῷ τεῖχός τε 
ἐδέδμητο βασιλήιον τοῦτο τὸ δὴ “Ιορίσχος χέχληται, καὶ 
Περσέων φρουρὴ ἐν αὐτῷ χατεστήχεε ὑπὸ “ᾳαρείου ἐξ 
ἐχείνου τοῦ χρόνου, ἐπείτε ἐπὶ Σχύϑας ἐστρατεύετο. ἔδοξε 

ὧν τῷ Ξέρξῃ ὃ χῶρος εἶναι ἐπιτήδεος ἐνδιατάξαι τε χαὶ 
ἐξαριϑμῆσαι τὸν στρατόν, χαὶ ἐποίεε ταῦτα. τὰς μὲν δὴ 
γέας τὰς πάσας ἀπιχομένας ἐς 4Ζορίσχον οἱ ναύαρχοι χελεύ- 

σαντος Ξέρξεω ἐς τὸν αἰγιαλὸν τὸν τεροσεχέα “ορίσχῳ ἐχό-- 
μισαν, ἐν τῷ Σάλη τε Σαμοϑρηιχίη πεπόλισται πόλις καὶ 

Ζώνη, τελευταία δὲ αὐτοῦ Σέρρειον ἄχρη οὐνομαστή. ὃ 
δὲ χῶρος οὗτος τὸ παλαιὸν ἢν Κιχόνων. ἐς τοῦτον τὸν 

αἰγιαλὸν κατασχόντες τὰς νέας ἀνέψυχον ἀνελχύσαντες. 

ὃ δὲ ἐν τῷ “Δορίσχῳ τοῦτον τὸν χρόνον τῆς στρατιῆς 
ἀριϑμὸν ἐποιέετο. ὅσον μέν vvv ἕχαστοι παρεῖχον ττλῆ- 
906 ἐς ἀριϑμόν, οὐχ ἔχω εἶπαι τὸ ἀτρεχές" οὐ γὰρ λέγεται 
σιρὸς οὐδαμῶν ἀνθρώπων" σύμπαντος δὲ τοῦ στρατοῦ τοῦ 
πεζοῦ τὸ πλῆϑος ἐφάνη ἑβδομήκοντα «at ἑκατὸν μυριάδες. 
ἐξηρίϑμησαν δὲ τόνδε τὸν τρόπον. συναγαγόντες ἐς ἕνα 
χῶρον μυριάδα ἀνθρώπων xai συννάξαντες ταύτην ὡς 
μάλιστα εἶχον, τεεριέγραψαν ἔξωϑεν κύχλον" “τεριγράψαν- 
τὲς δὲ xol ἀπέντες τοὺς μυρίους αἱμασιὴν περιέβαλον 
χατὰ τὸν κύχλον, vilog ἀνήκουσαν ἀνδρὶ ἐς τὸν ὀμφαλόν" 

, ^ , A ^ S | , t- » hi 

ταύτην δὲ πτοιήσαντες ἄλλους ἐσεβίβαζον ἐς τὸ περιοικο- 
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δομημένον, μέχρι οὗ πάντας τούτῳ τῷ τρόπῳ ἐξηρίϑμη- 
σαν. ἀριϑμήσαντες δὲ κατὰ ἔϑνεα διέτασσον. 

Οἱ δὲ στρατευόμενοι οἵδε ἦσαν, Πέρσαι μὲν ὧδε ἐσχευ- 
ασμένοι. περὶ μὲν τῆσι χεφαλῇσι εἶχον τιήρας καλεομέ- 
γους πίλους ἀπαγέας, περὶ δὲ τὸ σῶμα χιϑῶνας χειρι- 

δωτοὺς ποιχίλους, λεπίδος σιδηρέης ὄψιν ἰχϑυοειδέος, 

περὶ δὲ τὰ σχέλεα ἀναξυρίδας, ἀντὶ δὲ ἀσπίδων γέρρα" 
ὑπὸ δὲ φαρετρεῶνες ἐχρέμαντο" αἰχμὰς δὲ βραχέας εἶχον, 
τόξα δὲ μεγάλα, ὀϊστοὺς δὲ χαλαμίνους, πρὸς δὲ ἔγχει- 
οἰδια παρὰ τὸν δεξιὸν μηρὸν παραιωρεόμενα &x τῆς ζώνης. 
χαὶ ἄρχοντα παρείχοντο Ὁτάνην τὸν “μήστριος πατέρα 
τῆς Ξέρξεω γυναιχός. ἐχαλέοντο δὲ πάλαι ὑπὸ μὲν Ἑλλή- 
γων Κηφῆνες, ὑπὸ μέντοι σφέων αὐτῶν χαὶ τῶν περιοί- 
χων Ἡρταῖοι. ἐπεὶ δὲ Περσεὺς ὃ Δανάης τε καὶ Διὸς 

ἀπίχετο παρὰ Κηφέα τὸν Βήλου xal ἔσχε αὐτοῦ τὴν ϑυ- 
γατέρα νδρομέδην, γίνεται αὐτῷ παῖς τῷ οὔνομα ἔϑετο 
Πέρσην, τοῦτον δὲ αὐτοῦ καταλείστει᾽" ἐτύγχανε γὰρ ἄπαις 
ἐὼν ὃ Κηφεὺς ἔρσενος γόνου. ἐπὶ τούτου δὲ τὴν ἑπωνυ- 
μέην ἔσχον. Μῆδοι δὲ τὴν αὐτὴν ταύτην ἐσταλμένοι ἐστρα- 
τεύοντο᾽" Mu γὰρ αὕτη ἡ | σχευή ἐστι xal ov Περσιχή" 

oí δὲ Μῆδοι ἄρχοντα μὲν pde Τιγράνην ἄνδρα 

Ἀχαιμενίδην, ἐχαλέοντο δὲ πάλαι πρὸς πάντων ἼἌριοι, 
ἀπιχομένης δὲ Μηδείης τῆς Κολχίδος ἐξ ϑηνέων ἐς τοὺς 
"glove τούτους μετέβαλον xal οὗτοι τὸ οὔνομα. αὐτοὶ 
δὲ περὶ σφέων ὧδε λέγουσι Μῆδοι. Κίσσιοι δὲ στρατευό- 
μενοι τὰ μὲν ἄλλα χατάπερ Πέρσαι ἐσχευάδατο, ἀντὶ δὲ 
τῶν πίλων μιτρηφόροι ἦσαν. Κισσίων δὲ ἦρχε ἀνάφης Ó 

Ὀτάνεω. Ὑρχάγιοι δὲ κατάπερ Πέρσαι ἐσεσάχατο, ἡγεμόνα 

παρεχόμενοι Μεγάπανον τὸν Βαβυλῶνος ὕστερον τούτων 
ἐπιτροπεύσαντα. Ἀσσύριοι δὲ στρατευόμενοι στερὶ μὲν 
τῇσι χεφαλῇσι εἶχον χάλχεά τε χράνεα xal πεπλεγμένα 
τρόπον τινὰ βάρβαρον οὐχ εὐαπήγητον, ἀσπίδας δὲ χαὶ 
αἰχμὰς χαὶ ἐγχειρίδια παραπλήσια τοῖσι «ἰγυπτίοισι 
εἶχον, πρὸς δὲ ῥόπαλα ξύλων τετυλωμένα σιδήρῳ καὶ 
λινέους ϑώρηχας. οὗτοι δὲ ὑπὸ μὲν Ἑλλήνων ἐχαλέοντο 

Σύριοι, ὑπὸ δὲ τῶν βαρβάρων Ἀσσύριοι ἐχλήϑησαν. [τού- 

των δὲ μεταξὺ Χαλδαῖοι]. ἦρχε δέ σφεων Ὀτάσπης ὃ 
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Agrayaíov. Βάχτριοι δὲ περὶ uiv τῇσι χεφαλῇσι ἀγχό- 6 
zara τῶν Μηδιχῶν ἔχοντες ἐστρατεύοντο, τόξα δὲ χαλά- 
jura ἐπιχώρια xal αἰχιιὰς βραχέας. Σάχαι δὲ οἱ Σχύϑαι 
σπεερὶ μὲν τῇσι κεφαλῇσι χυρβασίας ἐς ὀξὺ ἀπηγμένας 
ὀρϑὰς εἶχον πεπηγυίας, ἀναξυρίδας δὲ ἐνδεδύχεσαν, τόξα 
δὲ ἐπιχώρια χαὶ ἐγχειρίδια, πρὸς δὲ καὶ ἀξίνας σαγάρις 
εἶχον. τούτους δὲ ἐόντας Σχύϑας “Ιμυργίους Σάχας ἐχά- 

Àtov* οἱ γὰρ Πέρσαι πάντας τοὺς Σχύϑας χαλέουσι Xáxag. 

Βαχτρίων δὲ xol Σαχέων ἦρχε Ὑστάσπης ὃ Δαρείου τε xci 
Ἀτόσσης τῆς Κύρου. Ἰνδοὶ δὲ εἵματα μὲν ἐνδεδυχότες àn 65 
ξύλων πεποιημένα, τόξα δὲ καλάμινα εἶχον xal ὀϊστοὺς 
χαλαμένους᾽ ἐπὶ δὲ σίδηρος ἦν. ἐσταλμένοι μὲν δὴ ἦσαν 
οὕτω Ἰνδοί, προσετετάχατο δὲ συστρατευόμενοι Φαρνα- 
ζάϑρῃ τῷ ρταβάτεω. ouo, δὲ τόξοισι μὲν ἐσχευασμένοι c 
ἦσαν Μηδιχοῖσι, τὰ δὲ ἄλλα χατάπερ Βάχτριοι. Ἀρίων 
δὲ ἦρχε Σισάμνης ὃ Ὑδάρνεος. Πάρϑοι δὲ καὶ Χοράσμιοι 
xal Σόγδοι τε καὶ Γανδάριοι xal “αδίχαι τὴν αὐτὴν σχευὴν 
ἔχοντες τὴν χαὶ Βάχτριοι ἐστρατεύοντο. τούτων δὲ ἦρχον 
οἵδε, Πάρϑων μὲν καὶ Χορασμίων ρτάβαζος ὃ Φαρνά- 
χεος, Σόγδων δὲ ζάνης ὃ Ἀρταίου, Γανδαρίων δὲ xci 
“αδικέων ρτύφιος ὃ ρταβάνου. Κάσπιοι δὲ σισύρνας 67 
τε ἐνδεδυχότες xai τόξα ἐπιχώρια καλάμινα i ἔχοντες χαὶ 
ἀχκινάχας ἐστρατεύοντο. οὗτοι μὲν οὕτω ἐσχευάδατο, ἣγε- 
μόνα παρεχόμενοι Πριόμαρδον τὸν Motvqíov ἀδελφεόν, 
Σαράγγαι δὲ εἵματα μὲν βεβαμμένα ἔχοντες ἐνέπρεστον, 
πέδιλα δὲ ἐς γόνυ ἀνατείνοντα εἶχον, τόξα δὲ xoi αἰχμὰς 
Μηδιχάς. Σαραγγέων δὲ ἦρχε Φερενδάτης ὃ Μεγαβάζου. 
Πάκτυες δὲ σισυρνοφόροι τε ἦσαν χαὶ τόξα ἐπιχώρια εἶχον 
καὶ ἐγχειρίδια. Πάχτυες δὲ ἄρχοντα παρείχοντο Agrivinv 
τὸν ᾿ϑαμίτρεω. Οὕὔτιοι δὲ καὶ Μύχοι τε xci Παριχάνιοι 68 
ἐσχευασμένοι ἦσαν κατάπερ Πάχτυες. τούτων δὲ ἦρχον 
οἵδε, Οὐτίων μὲν xal Μύχων Ἰρσαμένης ὃ Δαρείου, Παρι- 
χανίων δὲ Σιρομίτρης ὃ Οἰοβάζου. ράβιοι δὲ ζειρὰς 69 

ὑπεζωσμένοι ἦσαν, τόξα δὲ παλίντονα εἶχον πρὸς δεξιά, 
μαχρά. “ἰϑίοπες δὲ παρδαλέας τε"καὶ λεοντέας é ἐναμμέ- 
γοι, τόξα δὲ εἶχον ἐχ φοίνιχος σπάϑης πεποιημένα, μαχρά, 
τετραπηχέων οὐχ ἐλάσσω, ἐπὶ δὲ χαλαμίνους ὀϊστοὺς 
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σμιχρούς" ἀντὶ δὲ σιδήρου ἐπῆν λίϑος ὀξὺς πεποιημένος, 
τῷ xci τὰς σφρηγῖδας γλύφουσι᾽ πρὸς δὲ αἰχμὰς εἶχον, 
ἐπὶ δὲ κέρας ζορχάδος ἐπῆν ὀξὺ πετοιημένον τρόττον 
λόγχης" εἶχον δὲ καὶ ῥόπαλα τυλωτά. τοῦ δὲ σώματος 
τὸ μὲν ἥμισυ ἐξηλείφοντο γύψῳ ἰόντες ἐς μάχην, τὸ δ᾽ 
ἕτερον ἥμισυ μίλτῳ. ραβίων δὲ καὶ Αἰϑιόπων τῶν ὑπὲρ 
Αἰγύπτου οἰχημένων ἦρχε Ἰρσάμης ὃ “Ιαρείου xal ᾿ρτυ- 
στώνης τῆς Κύρου ϑυγατρός, τὴν μάλιστα στέρξας τῶν 
γυναιχῶν «“Ιαρεῖος εἰκὼ χρυσέην σφυρήλατον ἐποιήσατο. 
τῶν μὲν δὴ ὑπτὲρ Αἰγύπτου 4i9iózov» xol “ραβίων ἢρχε 
ιρσάμης, οἱ δὲ ἀπ᾽ ἡλίου ἀνατολέων ἰϑίοπες (διξοὶ γὰρ 
δὴ ἐστρατεύοντο) προσετετάχατο τοῖσι Ἰνδοῖσι, διαλλάσ- 
σοντες εἶδος μὲν οὐδὲν τοῖσι ἑτέροισι, φωνὴν δὲ xoi τρί- 
qoa μοῦνον" οἱ μὲν γὰρ Gm ἡλίου Αἰϑίοπες ἰϑύτριχές 
εἶσι, οἱ δὲ ἐχ τῆς Ζιβύης οὐλότατον τρίχωμα ἔχουσι πιάν- 

των ἀνϑρώπων. οὗτοι δὲ οἵ ix τῆς Motus Αἰϑίοπες τὰ 
μὲν πλέω χατάπερ ᾿Ινδοὶ ἐσεσάχατο, προμετωπίδια δὲ 
Guy εἶχον él τῆσι χεραλῆσι σύν τε τοῖσι ὠσὶ ἐκδε- 
δαρμένα καὶ τῇ λοφιῇ" καὶ ἀντὶ μὲν λόφου 1, λοφιὴ κατέ- 
qoa, τὰ δὲ ὦτα τῶν ἵππων ὀρϑὰ πεπηγότα εἶχον" προ- 
βλήματα δὲ ἀντ᾽ ἀσπίδων ἐποιεῦντο γεράνων δοράς. “ίβυες 
δὲ σχευὴν μὲν σχυτίνην ἤισαν ἔχοντες, ἀχοντίοισι δὲ ἐπι- 
χαύτοισι χρεόμιενοι. ἄρχοντα δὲ παρείχοντο Δίασσάγην τὸν 
Ὀαρίζου. Παφλαγόνες δὲ ἐστρατεύοντο ἐπὶ μὲν τῇσι χεφα- 
λῇσι ἔχοντες χράνεα πειτλεγμένα, ἀσπίδας δὲ σμιχρᾶς, 
αἰχμὰς δὲ οὐ μεγάλας, πρὸς δὲ ἀχόντια χαὶ ἐγχειρίδια, 
περὶ δὲ τοὺς πόδας πέδιλα ἐπιχώρια ἐς μέσην χνήμην 
ἀνατείνοντα. «Τίγυες δὲ xai Ματιηνοὶ xoi Μαριανδυνοῖ 
τε xai Σύριοι τὴν αὐτὴν ἔχοντες Παφλαγόσι ἐστρατεύοντο" 
οἱ δὲ Σύριοι οὗτοι ὑπὸ Περσέων Κατιπαδόχαι χαλέονται. 
Παφλαγόνων μέν νυν χαὶ Ματιηνῶν “ὥτος ὃ Μεγασίδρου 
ἦρχε, Μαριανδυνῶν δὲ xol “ιγύων xci Συρίων Γωβρύης 
ὃ “ἀρείου v& xal Πρτυστώνης. Φρύγες δὲ ἀγχοτάτω τῆς 
Παφλαγονιχῆς σχευὴν εἶχον, ὀλίγον παραλλάσσοντες. οἵ 
δὲ Φρύγες, ὡς Μαχεδόνες λέγουσι, ἐχαλέοντο Βρίγες χρόνον 
ὅσον Εὐρωπήιοι ἐόντες σύνοιχοι ἦσαν Μαχεδόσι, μετα- 
βάντες δὲ ἐς τὴν Ἀσίην ἅμα τῇ χώρῃ xci τὸ οὔνομα 
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μετέβαλον ἐς Φρύγας. AMguévioL δὲ κατάπερ Φρύγες ἐσε- 
σάχατο, ξόντες Φρυγῶν ἄποιχοι. τούτων συναμφοτέρων 
ἤρχε “ρτόχμης Δαρείου ἔχων ϑυγατέρα. “υδοὶ δὲ ἀγχο- 

, 9.6 - 3 € 5 Ὁ p) 
τάτω τῶν Ἑλληνικῶν εἶχον ὅπλα. οἱ δὲ [vol Μηίονες 
2 , »! , JN τὴ - -“ 5 » M 
ἐχαλέοντο τὸ πάλαι, ἐπὶ δὲ “Ζυδοῦ τοῦ ἄτυος ἔσχον τὴν 
ΕἾ } , . » M à A A κι 
ἐπωγυμίην, μεταβαλόντες τὸ οὔνομα. Μυσοὶ δὲ ἐπὶ μὲν 
τῇσι κεφαλῇσι εἶχον χράνεα ἐπιχώρια, ἀσπίδας δὲ σμι- 

3 / S3. , 2 , , 
χράς, ἀχοντίοισι δὲ ἐχρέοντο ἐπιχαύτοισι. οὗτοι δέ εἰσι 

» 2 n TR) 2 , ' » , 3 

"vOv ἄποιχοι, ἀπ᾽ Οὐλύμπου δὲ οὔρεος χαλέονται Οὐλυμ- 
πιηνοί. “υδῶν δὲ xol Μυσῶν ἦρχε ρταφέρνης ὃ ἄρτα- 
φέρνεος ὃς ἐς Μαραϑῶνα ἐσέβαλε ἅμα 4Ζάτι. Θρήικες δὲ 
ἐπὶ μὲν τῇσι χεφαλῆσι ἀλωπεχέας ἔχοντες ἐστρατεύοντο, 
περὶ δὲ τὸ σῶμα κιϑῶνας, ἐπὶ δὲ ζειρὰς περιβεβλημένοι 
ποιχίλας, περὶ δὲ τοὺς πόδας τε χαὶ τὰς χνήμας πέδιλα 

- ^ 2 , , M , 

γεβρῶν, πρὸς δὲ ἀχόντιά ve χαὶ πέλτας xol ἐγχειρίδια 
, τ " , ' 2 M 3 , E] , 

σμιχρά. οὗτοι δὲ διαβάντες uiv ég τὴν Aoínv ἐχλήϑησαν 
Βιϑυνοί, τὸ δὲ πρότερον ἐχαλέοντο, ὡς αὐτοὶ λέγουσι, 

Στρυμόνιοι, οἰχέοντες ἐπὶ Στρυμόνι" ἐξαναστῆναι δέ φασι 
ἐξ ἡϑέων ὑπὸ Τευχρῶν ve xal Μυσῶν. Θρηίχων δὲ τῶν 
ἐν τῇ ΦΙσίῃ ἦρχε Βασσάχης ὃ “ρταβάνου. .... ἀσπίδας 
δὲ ὠμοβοΐνας εἶχον σμιχράς, καὶ προβόλους δύο λυχιοερ- 
γέας ἕχαστος εἶχε, ἐπὶ δὲ τῇσι χεφαλῆῇσι χράνεα χάλχεα" 
πρὸς δὲ τοῖσι χράνεσι ὠτώ ve xal χέρεα προσὴν βοὸς 
χάλχεα, ἐπῆσαν δὲ xol λόφοι" τὰς δὲ χνήμας ῥάκεσι φοι- 
γιχέοισι κατειλίχατο. ἐν τούτοισι τοῖσι ἀνδράσι Z4ocog 
ἔστι χρηστήριον. Καβηλέες δὲ oi Μηίονες, “Τασόνιοι δὲ 

, ' 3 ' -/ 5 , ^ , M 

χαλεόμενοι, τὴν αὑτὴν Κίλιξι εἶχον σχευήν, τὴν ἐγώ, ἐπεὰν 
' ^ , , ' , , , 

χατὰ τὴν Κιλίχων τάξιν διεξιὼν γένωμαι, τότε σημανέω. 
, P! ] 0r. ar 5 E MCI 2, Μιλύαι δὲ αἰχμάς τε βραχέας εἶχον «al εἵματα évezveztog- 

, 4“; N 2 € , ΄ , ' 

πέατο᾽ εἶχον δὲ αὐτῶν τόξα μετεξέτεροι “ύχια, περὶ δὲ 
τῇσι κεφαλῇσι ἔκ διφϑερέων ττεττοιημένας χυνέας. τούτων 
σπάντων ἦρχε Βάδρης ὃ Ὑστάνεος. Μόσχοι δὲ περὶ μὲν 
τῇσι κεφαλῇσι κυνέας ξυλίνας εἶχον, ἀσπίδας δὲ χαὶ αἰχμὰς 

σμιχράς" λόγχαι δὲ ἐπῆσαν μεγάλαι. Τιβαρηνοὶ δὲ καὶ 
Μάχρωνες «ai Μοσύνοιχοι χατάπερ Μόσχοι ἐσχευασμένοι 

ἐστρατεύοντο. τούτους δὲ συνέτασσον ἄρχοντες οἵδε, Μό- 
4, ' 32 , , - 

σχους uiv «oi Τιβαρηνοὺς ριόμαρδος ὃ “Ιαρείου τε παῖς 
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χαὶ Πάρμυος τῆς Σμέρδιος τοῦ Κύρου, Μάχρωνας δὲ zai 
Μοσυνοίχους Ἰρταὔχτης ὃ Χεράσμιος, ὃς Σηστὸν τὴν ἐν 
Ἑλλησπόντῳ ἐπετρόπευε. Ἡᾶρες δὲ ἐπὶ μὲν τῇσι xeqa- 
λῇσι χράνεα ἐπιχώρια πλεχτὰ εἶχον, ἀσπίδας δὲ δερμα- 
τίνας σμιχρὰς xal ἀχόντια. Κόλχοι δὲ περὶ μὲν τῇσι 
χεφαλῇσι χράνεα ξύλινα, ἀσπίδας δὲ ὠμοβοΐνας σμιχρὰς 
αἰχμάς τε βραχέας, πρὸς δὲ μαχαίρας εἶχον. Μαρῶν δὲ 
xai Κόλχων ἦρχε Φαρανδάτης ὃ Τεάσπιος. “λαρόδιοι δὲ 
xal Σάσπειρες χατάττερ Κόλχοι ὡπλισμένοι ἐστρατεύοντο. 
τούτων δὲ Μασίστιος ὃ Σιρομίτρεω ἦρχε. τὰ δὲ νησιω- 
τιχὰ ἔϑνεα τὰ ix τῆς ΕἘρυϑρῆς ϑαλάσσης ἑπόμενα, νήσων 
δὲ ἐν τῇσι τοὺς ἀνασπάστους χαλεομένους χατοιχίζει βασι- 
λεύς, ἀγχοτάτω τῶν Μηδιχῶν εἶχον ἐσθῆτά τε χαὶ ὅπλα. 
τούτων δὲ τῶν νησιωτέων ἦρχε Μαρδόντης ὃ Bayaíov, ὃς 

ἐν Μυχάλῃ στρατηγέων δευτέρῳ ἔτεϊ τούτων ἐτελεύτησε 
ἐν τῇ μάχῃ. 

Ταῦτα ἣν τὰ κατ᾽ ἤπειρον στρατευόμενά τε ἔϑνεα xai 
τεταγμένα ἐς τὸ πεζόν. τούτου ὧν τοῦ στρατοῦ ἦρχον μὲν 
οὗτοι οἵπτερ εἰρέαται, χαὶ οἱ διατάξαντες χαὶ ἐξαριϑμή- 
σαντες οὗτοι ἤσαν χαὶ χιλιάρχας τε χαὶ μυριάρχας ἀπο- 
δέξαντες, ἑκατοντάρχας δὲ χαὶ δεχάρχας οἱ μυριάρχαι. 
τελέων δὲ χαὶ ἐϑνέων ἦσαν ἄλλοι σημάντορες. ἦσαν μὲν 
δὴ οὗτοι οἵπερ εἰρέαται ἄρχοντες, ἐστρατήγεον δὲ τούτων 
τε χαὶ τοῦ σύμπαντος στρατοῦ τοῦ πεζοῦ Μαρδόνιός τε 

ὃ Γωβρύεω χαὶ Τριτανταίχμης 0 Agvafavov τοῦ γνώμην 
ϑεμένου μὴ στρατεύεσϑαι ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα xal Σμερδο- 
μένης ὃ Ὀτάνεω, Δαρείου ἀμφότεροι οὗτοι ἀδελφεῶν 
παῖδες, Ξέρξῃ δὲ ἐγίνοντο ἀνεψιοί, καὶ Μασίστης ὃ «1α- 
ρείου τε καὶ 100015 παῖς xal Γέργις ὃ ̓ ρίζου καὶ Μεγά- 
βυΐζος ὃ Ζωπύρου. οὗτοι ἦσαν στρατηγοὶ τοῦ σύμπαντος 

σιεζοῦ χωρὶς τῶν μυρίων᾽ τῶν δὲ μυρίων τούτων Περσέων 

τιῦν ἀπτολελεγμένων ἐστρατήγεξ μὲν ἀδάρνης ὃ Ὑδάρνεος, 
ἐχαλέοντο δὲ ἀϑάνατοι οἱ Πέρσαι οὗτο! ἐπὶ τοῦδε" εἴ τις 
αὐτῶν ἐξέλιπε τὸν ἀριϑμὸν ἢ ϑανάτῳ βιηϑεὶς ἢ νούσῳ, 

ἄλλος ἀνὴρ ἀραίρητο, χαὶ ἐγίνοντο οὐδαμὰ οὔτε πλεῦνες 
μυρίων οὔτε ἐλάσσονες. χόσμον δὲ τελεῖστον παρείχοντο 
διὰ πόντον Πέρσαι, καὶ αὐτοὶ ἄριστοι ἦσαν. σχευὴν μὲν 
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τοιαύτην εἶχον ἥπερ εἴρηται, χωρὶς δὲ χρυσόν τε πολλὸν 
xai ἄφϑονον ἔχοντες ἐνέπρεττον. ἁρμαμάξας τε ἅμα ἤγοντο, 
ἐν δὲ παλλακὰς καὶ ϑεραπηίην πολλήν τε χαὶ εὖ ἐσχευα- 
σμένην. σῖτα δέ σφι, χωρὶς τῶν ἄλλων στρατιωτέων, χά- 
μηλοί τε καὶ ὑποζύγια ἦγον. 

“πτ:τεύει δὲ ταῦτα τὰ ἔϑνεα" πλὴν οὐ πάντα παρείχετο 
ἕτπον, ἀλλὰ τοσάδε μοῦνα, Πέρσαι μὲν τὴν αὐτὴν ἐσχευα- 
σμένοι καὶ ὃ πεζὸς αὐτῶν" πλὴν ἐπὶ τῇσι κεφαλῇσι εἶχον 
μετεξέτεροι αὐτῶν χαὶ χάλχεα χαὶ σιδήρεα ἐξεληλαμένα 
ποιήματα. εἰσὶ δέ τινὲς νομάδες ἄνϑρωποι Σαγάρτιοι 
χαλεόμενοι, ἔϑνος μὲν Περσικὸν καὶ φωνῇ, σχευὴν δὲ με- 
ταξὺ ἔχουσι ττεποιημένην τῆς ve Περσιχῆς xoi τῆς Παχτυϊ- 
χῆς, οἱ παρείχοντο μὲν ἵππον ὀχταχισχιλίην, ὅπλα δὲ οὐ 
νομίζουσι ἔχειν οὔτε χάλχλεα οὔτε σιδήρεα ἔξω ἐχγχειριδίων, 

χρέονται δὲ σειρῆσε τεεττλεγμένῃσι ἐξ ἱμάντων" ταύτῃσι 
σείσυνοι ἔρχονται ég σπτόλεμον" ἡ δὲ μάχη τούτων τῶν ἂν- 
δρῶν ἥδε. ἐπεὰν συμμίσγωσι τοῖσι πολεμίοισι, βάλλουσι 

τὰς σειρὰς ἐπ᾿ ἄχρῳ βρόχους ἐχούσας" ὅτευ δ᾽ ἂν τύχῃ, 
ἤν τε ἵππου ἢν τε ἀνθρώπου, ἐπὶ ἑωυτὸν ἕλχει" οἱ δὲ ἐν 
ἕρχεσι ἐμπαλασσόμενοι διαφϑείρονται. τούτων μὲν αὕτη 
ἣ μάχη, καὶ ἐπετετάχατο ἐς τοὺς Πέρσας, Μῆδοι δὲ τήν- 

στερ ἐν τῷ πεζῷ εἶχον σχευήν, xal Κίσσιοι ὡσαύτως. ᾿ἸΙνδοὶ 

δὲ σχευῇ μὲν ἐσεσάχατο τῇ αὐτῇ καὶ ἐν τῷ πεζῷ, ἤλαυνον 
δὲ χέλητας xai ἅρματα" ὑπὸ δὲ τοῖσι ἅρμασι ὑπῆσαν 
ἵπποι xal ὄνοι ἄγριοι. Βάχτριοι δὲ ἐσχευάδατο ὡσαύτως 
xai ἐν τῷ πεζῷ, xal Κάσπιοι óuoíog. Μίβυες δὲ xal 
αὐτοὶ κατάπερ ἐν τῷ πεζῷ" ἤλαυνον δὲ xal οὗτοι ττάντες 
ἅρματα. ὡς δ᾽ αὕτως Κάσπιοι καὶ Παριχάνιοι ἐσεσάχατο 
ὁμοίως xci ἐν τῷ πεζῷ. Ἀράβιοι δὲ σχευὴν μὲν εἶχον τὴν 
αὐτὴν xal ἐν τῷ πεζῷ, ἤλαυνον δὲ πιάντες χαμήλους ταχυ- 
τῆτα οὐ λειττομένας ἵππων. 

Ταῦτα τὰ ἔϑνεα μοῦνα ἱππεύει, ἀριϑμὸς δὲ τῆς ἵππου 
ἐγένετο ὀχτὼ μυριάδες, ττάρεξ τῶν χαμήλων χαὶ τῶν ἁρ- 
μάτων. οἱ μέν νυν ἄλλοι ἱχιπτέες ἐτετάχατο χατὰ τέλεα, 
Ἀράβιοι δὲ ἔσχατοι ἐπετετάχατο" ἅτε γὰρ τῶν ἵππων 
οὔτι ἀνεχομένων τὰς χαμήλους, ὕστεροι ἐτετάχατο, ἵνα μὴ 
φοβέοιτο τὸ ἱππιχόν. ἵππαρχοι δὲ ἦσαν “ρμαμίϑρης τε 
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χαὶ Τίϑαιος Δάτιος παῖδες. ὃ δὲ τρίτος σφι συνίπτταρχος 

Φαρνούχης χαταλέλειτττο ἐν Σάρδισι νουσέων. ὡς γὰρ 
ὡρμέοντο x Σαρδίων, συμφορῇ ἐνέπεσε ἀνεϑελήτῳ" 
ἐλαύνοντι γάρ οἱ ὑπὸ τοὺς πόδας τοῦ ἵππου ὑπέδραμε 
χύων, χαὶ ὃ ἵππος οὐ προϊδὼν ἐφοβήϑη τε καὶ στὰς 
ὀρϑὸς ἀπεσείσατο τὸν Φαρνούχεα, πεσὼν δὲ αἷμά τε ἤμεε 
zal ἐς φϑίσιν περιῆλϑε ἡ νοῦσος. τὸν δὲ ἵππτον αὐτίχα 
«av ἀρχὰς ἐποίησαν οἱ οἰχέται ὡς ἐχέλευε" ἐς τὸν χῶρον 
ἐν τῷπερ κατέβαλε τὸν δεσπότην ἀπαγαγόντες, ἐν τοῖσι 
γούνασι ἀπέταμον τὰ σχέλεα. Φαργνούχης μὲν οὕτω παρε- 
λύϑη τῆς ἡγεμονίης. 

Τῶν δὲ τριηρέων ἀριϑμὸς μὲν ἐγένετο ἑπτὰ xal διη- 
χόσιαι xal χίλιαι, τταρείχοντο δὲ αὐτὰς οἵδε, Φοίνιχες μὲν 
σὺν Σύροισι τοῖσι ἐν τῇ Παλαιστίνῃ τριηχοσίας, ὧδε 
ἐσχευασμένοι" περὶ μὲν τῇσι κεφαλῇσι χυνέας εἶχον ἄγχο-- 
τάτω πεποιημένας τρόπον τὸν Ἑλληνικόν, ἐνδεδυχότες δὲ 
ϑώρηχας λινέους, ἀσπίδας δὲ ἴτυς οὐχ ἐχούσας εἶχον xai 

ἀχόντια. οὗτοι δὲ οἱ Φοίνιχες τὸ παλαιὸν οἴχεον, ὡς 
αὐτοὶ λέγουσι, ἐπὶ τῇ Ἐρυϑρῇ ϑαλάσσῃ, ἐνθεῦτεν δὲ 
ὑπερβάντες τῆς Συρίης οἰχέουσι τὸ παρὰ ϑάλασσαν᾽" τῆς 
δὲ Συρίης τοῦτο τὸ χωρίον xal τὸ μέχρι “Αἰγύπτου πᾶν 
Παλαιστίνη χαλέεται. Αἰγύπτιοι δὲ νέας παρείχοντο διη- 
χοσίας. οὗτοι δὲ εἶχον περὶ μὲν τῇσι κεφαλῇσι χράνεα 
χηλευτά, ἀσπίδας δὲ χοίλας, τὰς ἴτυς μεγάλας ἐχούσας, 

χαὶ δούρατά τε ναύμαχα xal τύχους μεγάλους. τὸ δὲ 
σελῆϑος αὐτῶν ϑωρηχοφόροι ἦσαν, μαχαίρας δὲ μεγάλας 
εἶχον. οὗτοι μὲν οὕτω ἐστάλατο, Κύπριοι δὲ παρείχοντο 
γέας πεντήχοντα xal ἑχατόν, ἐσχευασμένοι ὧδε" τὰς μὲν 
χεφαλὰς εἰλίχατο μίτρησι οἱ βασιλέες αὐτῶν, οἱ δὲ ἄλλοι 
εἶχον χιϑῶγας, τὰ δὲ ἄλλα κατάπερ Ἕλληνες. τούτων δὲ 
τοσάδε ἔϑνεά ἔστι, οἱ μὲν ἀπὸ Σαλαμῖνος καὶ Ιϑηνέων, 
οἱ δὲ ἀπὶ Ἡρκαδίης, oi δὲ ἀπὸ Κύϑνου, οἱ δὲ ἀπὸ Φοι- 
γίχης, οἱ δὲ ἀπὶ Αἰϑιοπίης, ὡς αὐτοὶ Κύπριοι λέγουσι. 
Κίλιχες δὲ ἑχατὸν παρείχοντο νέας. οὗτοι δ᾽ αὖ περὶ μὲν 

τῇσι κεφαλῇσι χράνεα ἐπιχώρια, λαισήιά τε εἶχον ἀντ᾽ 
ἀσπίδων, ὠμοβοέης πεποιημένα, xal κιϑῶνας εἰρινέους 
ἐνδεδυχότες" δύο δὲ ἀχόντια ἕκαστος χαὶ ξίφος εἶχον, 
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ἀγχοτάτω τῇσι «Αἰγυπτίῃσι μαχαίρῃσιε πεποιημένα. οὗτοι 
μὲν τὸ παλαιὸν Ὑπαχαιοὶ ἐχαλέοντο, ἐπὶ δὲ Κίλιχος τοῦ 
γήνορος ἀνδρὸς Φοίνιχος ἔσχον τὴν ἐπωνυμέην.  Hdu- 
φυλοι δὲ τριήχοντα παρείχοντο νέας Ἑλληνικοῖσι ὅπλοισι 
ἐσχευασμένοι" οἱ δὲ Πάμφυλοι οὗτοι εἰσὶ τῶν ἐκ Τροίης 
ἀποσχεδασϑέντων ἅμα ZuquAóxo xal Κάλχαντι. Αύχιοι 
δὲ παρείχοντο νέας πεντήκοντα ϑωρηχοφόροι τε ióvrec 
xal χνημιδοφόροι, εἶχον δὲ τόξα χρανέϊνα καὶ ὀϊστοὺς 
χαλαμίνους ἀπτέρους xal ἀκόντια, ἐπὶ δὲ αἰγὸς δέρματα 
περὶ τοὺς ὥμους αἰωρεόμενα, περὶ δὲ τῇσι χεφαλῇσι 
πίλους πτεροῖσι :τεριεστεφανωμένους" ἐγχειρίδια δὲ καὶ 
δρέπανα εἶχον. ύκιοι δὲ Τερμίλαι ἐκαλέοντο ἐχ Κρήτης 
γεγονότες, éml δὲ Τύκου τοῦ Πανδίονος ἀνδρὸς ϑηναίου 
ἔσχον τὴν ἐπωνυμίην. Δωριέες δὲ οἱ ἐκ τῆς ΦΙσίης τριή- 
xovra παρείχοντο νέας, ἔχοντές τε “Ελληνιχκὰ ὅπλα καὶ γε- 
γονότες ἀπὸ Πελοποννήσου. Κᾶρες δὲ ἑβδομήκοντα παρ- 
είχοντο νέας, τὰ μὲν ἄλλα χκατάπερ Ἕλληνες ἐσταλμένοι, 
εἶχον δὲ χαὶ δρέπανα καὶ ἐγχειρίδια. οὗτοι δὲ οἵτινες 
πρότερον ἐχαλέοντο, ἐν τοῖσι πρώτοισι τῶν λόγων εἴρηται. 
Ἴωνες δὲ ἑἕχατὸν νέας παρείχοντο ἐσκευασμένοι ὡς Ἕλ- 
ληνες. Ἴωνες δὲ ὅσον μὲν χρόνον ἐν Πελοπτοννήσῳ οἴχεον 
τὴν νῦν χαλεομένην χαιέίην, καὶ πρὶν ἢ “Ζαναόν τε χαὶ 
Ξοῦϑον ἀπικέσϑαι ἐς Πελοττόννησον, ὡς Ἕλληνες λέγουσι, 
ἐχαλέοντο Πελασγοὶ Αἰγιαλέες, ἐπὶ δὲ Ἴωνος τοῦ Ξούϑου 
Ἴωνες. νησιῶται δὲ ἑπταχαίδεχα παρείχοντο νέας ὡτιλι-. 
σμένοι ὡς Ἕλληνες, καὶ τοῦτο Πελασγικὸν ἔϑνος, ὕστερον 
δὲ Ἰωνιχὸν ἐχλήϑη κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον xal oi δυωδεχα- 
πόλιες Ἴωνες οἱ ἀπ ϑηνέων. Αἰολέες δὲ ἑξήκοντα νέας 
παρείχοντο, ἐσχευασμένοι τε ὡς Ἕλληνες xal τὸ zat 
χαλεόμενοι Πελασγοί, ὡς Ἑλλήνων λόγος. Ἑλλησπόντιοι 
δὲ πλὴν βυδηνῶν (᾿βυδηνοῖσι γὰρ τροσετέταχτο £x βα- 
σιλέος κατὰ χώρην μένουσι φυλάχους εἶναι τῶν γεφυρέων), 
οἱ δὲ λοιποὶ οἱ ἔκ τοῦ Πόντου στρατευόμενοι παρείχοντο 
μὲν ἑχατὸν νέας, ἐσχευασμένοι δὲ ἦσαν ὡς Ἕλληνες" οὗτοι 

δὲ Ἰώνων χαὶ ΖΦωριέων ἄτπτοιχοι. 
Ἐπεβάτευον δὲ ἐπὶ ττασέων τῶν νεῶν Πέρσαι xai Μῆδοι 

xci Σάχαι. τούτων δὲ ἄριστα πλωούσας παρείχοντο νέας 
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Φοίνιχες χαὶ Φοινίχων Σιδώνιοι. τούτοισι πᾶσι χαὶ τοῖσι 

ἐς τὸν πεζὸν τεταγμένοισι αὐτῶν ἐπῆσαν ἕἑχάστοισι ἐπι- 
χώριοι ἡγεμόνες, τῶν ἐγώ, οὐ γὰρ ἀναγχαίῃ ἐξέργομαι ἐς 
ἱστορίης λόγον, οὐ παραμέμνημαι" οὔτε γὰρ ἔϑνεος ἕχά- 
στου ἐπάξιοι ἦσαν οἱ ἡγεμόνες, ἔν v ἔϑνει ἑχάστῳ ὅσαι- 
περ πόλιες τοσοῦτοι χαὶ ἡγεμόνες ἦσαν. εἵποντο δὲ ὡς 
οὐ στρατηγοὶ ἀλλ᾽ ὥσπερ οἱ ἄλλοι στρατευόμενοι δοῦλοι, 
ἐπεὶ στρατηγοὶ οἵ τὸ τᾶν ἔχοντες χράτος χαὶ ἄρχοντες 
τῶν ἐϑνέων ἑχάστων, ὅσοι αὐτῶν ἦσαν Πέρσαι, εἰρέαταί 
μοι. τοῦ δὲ ναυτιχοῦ ἐστρατήγεον οἵδε, “ριαβίγνης τε Ó 
“αρείου xal Πρηξάσπης ὃ Ἡσπαϑίνεω xci Μεγάβαζος ὃ 
Μεγαβάτεω καὶ ᾿χαιμένης ὃ “αρείου, τῆς μὲν ἸΙάδος τε 
xci Καριχῆς στρατιῆς ἡριαβίγνης ὃ Δαρείου τε παῖς καὶ 
τῆς Γωβρύεω ϑυγατρός" Αἰγυπτίων δὲ ἐστρατήγεε Myat- 
μένης Ξέρξεω ἐὼν ἀπ᾽ ἀμφοτέρων ἀδελφεός, τῆς δὲ ἄλλης 

στρατιῆς ἐστρατήγεον οἱ δύο. τριηχόντεροι δὲ xal πεντη- 
χόντεροι χαὶ χέρχουροι χαὶ ἱππαγωγὰ πλοῖα σμιχρὰ συν- 
ελϑόντα ἐς τὸν ἀριϑμὸν ἐφάνη τρισχίλια. τῶν δὲ ἐπι- 
πλωόντων μετά γε τοὺς στρατηγοὺς οἵδε ἦσαν oi οὖνο..- 
μαστότατοι, Σιδώνιος Τετράμνηστος Ἀνύσου, χαὶ Τύριος 
Ματτὴν Σιρώμου, καὶ ράδιος Μέρβαλος Ἀγβάλου, καὶ 
Κίἰλιξ Συέννεσις QgouéÓovrog, xci “ύχιος Κυβερνίσχος 
Σίχα, xal Κύπριοι Γύργος τε ὃ Χέρσιος «ci Τιμῶναξ ὃ 
Τιμαγόρεω, χαὶ Καρῶν ἹΙστιαῖός τε ὃ Τύμνεω καὶ Πίγρης 
ὃ Σελδώμου xal zauací9vuog ὃ Κανδαύλεω. τῶν μέν 
γυν ἄλλων οὐ παραμέμνημαι ταξιαρχέων ὡς ovx ἀναγχα- 
ζόμενος, ρτεμισίης δέ, τῆς μάλιστα ϑῶμα ποιεῦμαι ἐπὶ 

τὴν Ἑλλάδα στρατευσαμένης γυναιχός, ἥτις ἀποϑανόντος 
τοῦ ἀνδρὸς αὐτή τε ἔχουσα τὴν τυραννίδα καὶ παιδὸς 
ὑπάρχοντος νεηνίεω ὑπὸ λήματός τε χαὶ ἀνδρηίης ἐστρα- 
τεύετο, οὐδεμιῆς ἐούσης oí ἀναγχαίης. οὔνομα μὲν δὴ ἦν 
αὐτῇ Ἡρτεμισίη, ϑυγάτηρ δὲ ἦν 4vydduiog, γένος δὲ ἐξ 
Ἁλιχαρνησσοῦ τὰ πρὸς πατρός, τὰ μητρόϑεν δὲ Κρῆσσα. 
ἡγεμόνευε δὲ Μλιχαρνησσέων τε χαὶ Κῴων καὶ Νισυρίων 
τε χαὶ Καλυδνέων, πέντε νέας τταρεχομένη. xai συναπάσης 
τῆς στρατιῆς, μετά γε τὰς Σιδωνίων, νέας εὐδοξοτάτας 

παρείχετο, πάντων δὲ τῶν συμμάχων γνώμας ἀρίστας 
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P. 3 ' - , , BaciAéi ἀπεδέξατο. τῶν δὲ κατέλεξα πολίων ἡγεμονεύειν 

2 , A2 59f. 2 , - 3'* , € 

αὑτήν, τὸ ἔϑνος ἀττοφαίνω ττᾶν ἐὸν Ζωριχόν, Ἁλικαρνησ- 
σέας μὲν Τροιζηνίους, τοὺς δὲ ἄλλους Ἐπιδαυρίους. ἐς 

, c 

uiv τοσόνδε ὃ ναυτιχὸς στρατὸς εἴρηται. 
Ξέρξης δέ, ἐπεὶ ἠριϑμήϑη τε καὶ διετάχϑη ὃ στρατός, 

j , N , E , , ^ Α 

ἐπεϑύμησε αὐτός σφεας διεξελάσας ϑηήσασϑαι. μετὰ δὲ 
ἐποίεε ταῦτα, xal διεξελαύνων ἐπ᾽ ἅρματος nag ἔϑνος ἕν 
ἕἔχαστον ἐπυνθάνετο, xol ἀπέγραφον οἱ γραμματισταί, 
ἕως ἐξ ἐσχάτων ἐς ἔσχατα ἀπίχετο χαὶ τῆς ἵπτεου καὶ τοῦ 

σπτεζοῦ. ὡς δὲ ταῦτά οἱ ἐπεποίητο, τῶν νεῶν χκατελκυ- 
΄ὔ 2 7 3 - € ,,.,) Í ^ 2 - 

σϑεισέων ἐς θάλασσαν, ἐνϑαῦτα ὁ Ξέρξης μετεχβὰς &x τοῦ 
c , , - , ἅρματος ἐς νέα Σιδωνίην ἵζετο ὑπὸ σχηνῇ χρυσέῃ καὶ 
παρέπλωξε παρὰ τὰς πρώρας τῶν νεῶν, ἐπειρωτέων τε 
ἑχάστας δμοίως xal τὸν ττεζὸν χαὶ ἀπογραφόιμιενος. τὰς 

, , P] , C , 

δὲ νέας οἱ ναύαρχοι ἀναγαγόντες ὅσον τε τέσσερα πλέϑρα 
ἀπὸ τοῦ αἰγιαλοῦ ἀνεχώχευον, τὰς πρώρας ἐς γῆν τρέ- 
ψαντες πάντες μετωτπτηδόν, xal ἐξοπλίσαντες vovg ἐπι- 

βάτας ὡς ἐς πόλεμον. ὃ δ᾽ ἐντὸς τῶν πρωρέων πλώων 

ἐθηέετο καὶ τοῦ αἰγιαλοῦ. 
Ὡς δὲ καὶ ταύτας διεξέπλωσε καὶ ἐξέβη bx τῆς νεός, 

μετεττέμιψατο 4Φημάρητον τὸν “ρίστωνος συστρατευόμιενον 
2 - 2 ^ ^ €. , , 3 3 ' » , 

αὑτῷ ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα, χαλέσας δ᾽ αὐτὸν εἴρετο τάδε. 
cc , - , € , 3 » ' 3 , 

“ημάρητε, νῦν μοί σε ἡδύ ἔστι εἴρεσϑαι τὰ ἐϑέλω. 
σὺ εἷς Ἕλλην τε, χαὶ ὡς ἐγὼ πυνϑάνομαι σεῦ τε χαὶ τῶν 
» € , - 2 SUR , 3 , , 

ἄλλων Ἑλλήνων τῶν ἐμοὶ ἐς λόγους ἀπιχνεομένων, πόλιος 
, "3 3 , - 3 ΄ , οὔτ᾽ ἐλαχίστης ovr ἀσϑενεστάτης. νῦν cv μοι τόδε φρά- 

Cr. c , - , 

σον, eL Ἕλληνες ὑπομενέουσι χεῖρας ἐμοὶ ἀνταειρόμιενοι. 
3 , ς P] ^ , 3 $2 ) , CI. ^ € 

oU γάρ, ὡς ἐγὼ δοχέω, οὐδ᾽ εἰ πάντες Ἕλληνες xai οἱ λοι- 

ποὶ οἱ πρὸς ἑσπέρης οἰχέοντες ἄνϑρωποι συλλεχϑείησαν, 
οὐκ ἀξιόμαχοί εἰσι ἐμὲ ἐπιόντα ὑπομεῖναι μὴ ἐόντες 
ἄρϑμιοι. ἐϑέλω μέντοι «al τὸ ἀπὸ σεῦ, δχοῖόν τι λέγεις 
περὶ αὐτῶν, τευϑέσϑαι.᾽ ὃ μὲν ταῦτα εἰρώτα, ὃ δὲ ὕπο- 

' » cc 3 - ΄, 3 , , ' 
λαβὼν ἔφη c βασιλεῦ, χότερα ἀληϑείη χρήσωμαι τιρὸς 

ΒΟΟΣ, “-“ 32} ς , 3 , , 3-7 ' 

gà ἢ ἡδονῇ; ὃ δέ μιν ἀληϑείη χρήσασϑαι ἐχέλευε, φὰς 
ΟΡ Ὺ, ε΄. , » » , 2 c - 

οὐδέν οἱ ἀηδέστερον ἔσεσϑαι ἢ πρότερον vv. ὡς δὲ ταῦτα 
ἤχουσε 4ημάρητος, ἔλεγε τάδε. “᾿βασιλεῦ, ἐπειδὴ ἀληϑείῃ 

, , , - , ^ ^ 

χρήσασθαι πάντως ue χελεύεις ταῦτα λέγοντα τὰ μὴ 
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wevóóuevóg τις ὕστερον ὑπὸ σεῦ ἁλώσεται, τῇ ἙἭ λάδι 
πενίη μὲν αἰεί χοτε σύντροφός ἔστι, ἀρετὴ δὲ ἔπαχτός 
ἐστι, ἀπό τε σοφίης κατεργασμένη «al νόμου ἰσχυροῦ" 
τῇ διαχρεομένη ἡ Ἑλλὰς τήν τὲ πενίην ἀπαμύνεται xal 
τὴν δεσποσύνην. αἰνέω μέν νυν πάντας Ἕλληνας τοὺς 

περὶ ἐχείνους τοὺς ΖΦωριχοὺς χώρους οἰχημένους, ἔρχομαι 
δὲ λέξων οὐ περὶ πάντων τούσδε τοὺς λόγους ἀλλὰ περὶ 
«Ἱαχεδαιμονίων μούνων, πρῶτα μὲν ὅτι οὐχ ἔστι ὅχως 
χοτὲ σοὺς δέξονται λόγους δουλοσύνην φέροντας τῇ EÀ- 

, 3. * , , ΄ NUN c 

- λάδι, αὐτις δὲ ὡς ἀντιώσονταί τοι ἐς μάχην καὶ ἣν ot 

103 

ἄλλοι Ἕλληνες πάντες τὰ σὰ φρονέωσι. ἀριϑμοῦ δὲ πέρι, 
μὴ πύϑῃ ὅσοι τινὲς ἐόντες ταῦτα ποιέειν οἷοί τέ εἰσι" 
ἤν τε γὰρ τύχωσι ἐξεστρατευμένοι χίλιοι, οὗτοι μαχέσον- 
ταί τοι, ἤν τε ἐλάσσονες τούτων, ἤν τε καὶ πλεῦνες." 

ταῦτα ἀχούσας Ξέρξης γελάσας ἔφη “Δημάρητε, οἷον 
ἐφϑέγξαο ἔπος, ἄνδρας χιλίους στρατιῇ τοσῇδε μαχέσα- 
σϑαι. ἄγε εἶπέ μοι" σὺ φὴς τούτων τῶν ἀνδρῶν αὐτὸς 
βασιλεὺς γενέσϑαι" σὺ ὧν ἐθελήσεις αὐτίχα μάλα πρὸς 

ἄνδρας δέκα μάχεσϑαι; καίτοι εἰ τὸ πολιτικὸν ὑμῖν πᾶν 
ἐστὶ τοιοῦτο οἷον σὺ διαιρέεις, σέ γε τὸν ἐχείνων βασιλέα 
πρέπει πρὸς τὸ διπλήσιον ἀντιτάσσεσθαι χατὰ νόμους 
τοὺς ὑμετέρους. εἶ γὰρ ἐχείνων ἕχαστος δέχα ἀνδρῶν τῆς 
στρατιῆς τῆς ἐμῆς ἀντάξιός ἐστι, σὲ δέ ye δίζημαι εἴχοσι 

εἶναι ἀντάξιον. xai οὕτω μὲν ὀρϑοῖτ᾽ ἂν ὃ λόγος ὃ παρὰ 
σεῦ εἰρημένος" εἰ δὲ τοιοῦτοί τε ἐόντες χαὶ μεγάϑεα το- 
σοῦτοι, ὅσοι σύ τε καὶ οἱ zteQ ἐμὲ φοιτέουσι Ἑλλήνων ἐς 
λόγους, αὐχέετε τοσοῦτο, ὅρα μὴ μάτην χόμπος ὃ λόγος 
οὗτος εἰρημένος εἴη. ἐπεὶ φέρε ἴδω παντὶ τῷ οἰχότι" 
χῶς ἂν δυναίατο χίλιοι ἢ «al μύριοι ἢ καὶ πενταχισμύριοι, 
ἐόντες γε δλεύϑεροι πάντες ὁμοίως xal μὴ ὑπὶ ἑνὸς ἀρχό- 
μενοι, στρατῷ τοσῷδε ἀντιστῆναι; ἐπεί τοι πλεῦνες περὶ 
ἕνα ἕχαστον γινόμεϑα ἢ χίλιοι, ἐόντων ἐχείνων πέντε 
χιλιάδων. ὑπὸ μὲν γὰρ ἑνὸς ἀρχόμενοι χατὰ τρόπον τὸν 
ἡμέτερον γενοίατ᾽ ἄν, δειμαίνοντες τοῦτον, καὶ παρὰ τὴν 
ἑωυτῶν φύσιν ἀμείνονες, καὶ ἴοιεν ἀναγχαζόμενοι μάστιγε 
ἐς πλεῦνας ἐλάσσονες ἐόντες" ἀνειμένοι δὲ ἐς τὸ ἐλεύ- 

ϑέρον οὐχ ἄν ποιέοιεν τούτων οὐδέτερα. δοχέω δὲ ἔγωγε 
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καὶ ἀνισωϑέντας πλήϑεϊ χαλεπῶς v Ἕλληνας Πέρσῃσι 
μούνοισι μάχεσϑαι. ἀλλὰ παρ᾽ ἡμῖν τοῦτό ἔστι τὸ σὺ 
λέγεις, ἔστι γε μέντοι οὐ πολλὸν ἀλλὰ σπάνιον" εἰσὶ γὰρ 
Περσέων τῶν ἐμῶν αἰχμοφόρων οἱ ἐϑελήσουσι Ἑλλήνων 
ἀνδράσι τρισὶ ὁμοῦ μάχεσθαι" τῶν σὺ ἐὼν ἄπειρος πολλὰ 
φλυηρέεις." πρὸς ταῦτα 4“ημάρητος λέγει “ὦ βασιλεῦ, 
ἀρχῆϑεν ἠπιστάμην ὅτι ἀληϑείῃ χρεόμενος οὐ φίλα voc 
ἐρέω. σὺ δὲ ἐπεὶ ἠνάγχασας λέγειν τῶν λόγων τοὺς ἀλη- 
ϑεστάτους, ἔλεγον τὰ κατήχοντα Σ:ταρτιήτησι. χαίτοι ὡς 
ἐγὼ τυγχάνω τὰ νῦν τάδε ἐστοργὼς ἐχείνους, αὐτὸς μά- 

λιστα ἐξεπίστεαι, οἵ μὲ τιμήν v& χαὶ γέρεα ἀπελόμενοι 
πατρώια ἄπολίν τε xoc φυγάδα πεποιήχασι, πατὴρ δὲ ὃ 
σὸς ὑποδεξάμενος βίον τέ μοι χαὶ οἶχον δέδωχε. οὐχ ὦν 
οἶχός ἐστι ἄνδρα τὸν σώφρονα εὔνοιαν φαινομένην διω- 
ϑέεσϑαι, ἀλλὰ στέργειν μάλιστα. ἐγὼ δὲ οὔτε δέχα ἀν- 
δράσι ὑπίσχομαι οἷός τε εἶναι μάχεσϑαι οὔτε δυοῖσι, 
ἑχών τε εἶναι οὐδ᾽ ἂν μουνομαχέοιμι. εἰ δὲ ἀναγχαίη εἴη 
ἢ μέγας τις ὃ ἐποτρύνων ἀγών, μαχοίμην ἂν πάντων 
ἥδιστα Évl τούτων τῶν ἀνδρῶν οἱ Ἑλλήνων ἕχαστός φησι 
τριῶν ἄξιος εἶναι. ὡς δὲ χαὶ “Ζαχεδαιμόνιοι κατὰ μὲν 
fva μαχόμενοι οὐδαμῶν εἰσὶ χαχίονες ἀνδρῶν, ἁλέες δὲ 
ἄριστοι ἀνδρῶν ἁπάντων. ἐλεύϑεροι γὰρ ἐόντες οὐ πάντα 
ἐλεύϑεροί εἰσι" ἔπεστι γάρ σφι δεσπότης νόμος, τὸν ὕπο- 
δειμαίνουσι πολλῷ ἔτι μᾶλλον ἢ οἱ σοὶ σέ. ποιεῦσι γῶν 
τὰ ἂν ἐχεῖνος ἀνώγῃ" ἀνώγει δὲ τὠυτὸ αἰεί, οὐκ ἐῶν φεύ- 
γειν οὐδὲν πλῆϑος ἀνθρώπων ἐκ μάχης, ἀλλὰ μένοντας 
ἐν τῇ τάξι ἐπιχρατέειν ἢ ἀπόλλυσθαι. σοὶ δὲ εἰ φαίνο- 
μαι ταῦτα λέγων φλυηρέειν, τάλλα σιγᾶν ἐϑέλω τὸ λοιπόν" 
γῦν δὲ ἀναγχασϑεὶς ἔλεξα. γένοιτο μέντοι χατὰ νόον τοι, 
βασιλεῦ." 

Ὁ μὲν δὴ ταῦτα ἀμείψατο, Ξέρξης δὲ ἐς γέλωτά τε 
ἔτρειψε καὶ οὐχ ἐποιήσατο ὀργὴν οὐδεμίαν, ἀλλ᾽ ἠπίως 

αὐτὸν ἀπειτέμψψατο. τούτῳ δὲ ἐς λόγους ἐλϑὼν Ξέρξης 
xai ὕπαρχον ἔν τῷ “ορίσχῳ τούτῳ καταστήσας Μασχάμην 
τὸν Μεγαδόστεω, τὸν δὲ ὑπὸ Ζαρείου σταϑέντα χατα- 
σταύσας, ἐξήλαυνε τὸν στρατὸν διὰ τῆς Θρηίχης ἐπὶ τὴν 
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τῷ μούνῳ Ξέρξης δῶρα πέμπεσχε ὡς ἀριστεύοντι πάντων 
ὅσους κατέστησε αὐτὸς ἢ “΄αρεῖος ὑπάρχους, πέμπεσχε 

δὲ ἀνὰ πᾶν ἔτος" ὡς δὲ «ci Ἀρτοξέρξης ὃ Ξέρξεω τοῖσι 
Μασχαμείοισι ἐχγόνοισι. χατέστασαν γὰρ ἔτι ττιρότερον 
ταύτης τῆς ἐλάσιος ὕπαρχοι ἕν τῇ Θρηίχῃ καὶ τοῦ Ἕλλησ- 
πόντου πανταχῇ. οὗτοι ὧν πάντες οἵ τε 0x Θρηίχης καὶ 
τοῦ Ἑλλησπόντου, πλὴν τοῦ ἐν “Ιορίσχῳ, vm Ἑλλήνων 
ὕστερον ταύτης τῆς στρατηλασίης ἐξαιρέϑησαν᾽" τὸν δὲ ἐν 
“ορίσχῳ Μασχάμην οὐδαμοί κω ἐδυνάσϑησαν ἐξελεῖν, πτολ- 
λῶν πειρησαμένων. διὰ τοῦτο δέ οἱ τὰ δῶρα πέμπεται 
παρὰ τοῦ βασιλεύοντος αἰεὶ iv Πέρσῃσι. τῶν δὲ ἔξαι- 
ρεϑέντων ὑπ Ἑλλήνων οὐδένα βασιλεὺς Ξέρξης ἐνόμισε 
εἶναι ἄνδρα ἀγαϑὸν εἰ μὴ Βόγην μοῦνον τὸν ἐξ 'Hióvoc. 
τοῦτον δὲ αἰνέων ovx ἐπαύετο, xal τοὺς περιεόντας αὐτοῦ 
ἐν Πέρσῃσι παῖδας ἐτίμα μάλιστα, ἐπεὶ καὶ ἄξιος αἴνου 
μεγάλου ἐγένετο Βόγης, ὃς ἐπειδὴ ἐπολιορχέετο ὑπὶ ϑη- 
γαίων χαὶ Κίμωγος τοῦ Μιλτιάδεω, παρεὸν αὐτῷ ὑπό- 
σπονδον ἐξελϑεῖν καὶ νοστῆσαι ἐς τὴν σίην οὐκ ἠϑέλησε, 
μὴ δειλίῃ δόξειε περιεῖναι βασιλέϊ, ἀλλὰ διεχαρτέρεε ἐς 
τὸ ἔσχατον. ὡς Ó οὐδὲν ἔτι φορβῆς ἐνῆν ἐν τῷ τείχεϊ, 
συνγήσας πυρὴν μεγάλην ἔσφαξε τὰ τέχνα xal τὴν γυναῖχα 
χαὶ τὰς παλλαχὰς καὶ τοὺς οἰχέτας χαὶ ἔπειτεν ἐσέβαλε 

ἐς τὸ πῦρ, μετὰ δὲ ταῦτα τὸν χρυσὸν ἅπαντα τὸν £x τοῦ 
ἄστεος καὶ τὸν ἄργυρον ἔσπειρε ἀπὸ τοῦ τείχεος ἐς τὸν 
Στρυμόνα, ποιήσας δὲ ταῦτα ἑωυτὸν ἐσέβαλε ἐς τὸ πῦρ. 
οὕτω μὲν οὗτος διχαίως αἰνέεται ἔτι xol ἐς τόδε ὑπὸ 
Περσέων. 

Ξέρξης δὲ ἐχ τοῦ ΖΔορίσχου ἐπορεύετο ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα, 
τοὺς δὲ αἰεὶ γινομένους ἐμποδὼν συστρατεύεσϑαι ἦνάγ- 
χαζε ἐδεδούλωτο γάρ, ὡς xai πρότερόν μοι δεδήλωται, 
ἡ μέχρι Θεσσαλίης πᾶσα, καὶ ἦν ὑπὸ βασιλέα δασμο- 
φόρος, Μεγαβάζου τε καταστρεψαμένου xal ὕστερον Mag- 
δονίου. παραμείβετο δὲ πορευόμενος éx “Ιορίσχου πρῶτα 
μὲν τὰ Σαμοϑρηίχια τείχεα, τῶν ἐσχάτη πεπόλισται ztoüc 
ἑσπέρην πόλις τῇ οὔνομά ἔστι Μεσαμβρίη. ἔχεται δὲ 
ταύτης Θασίων πόλις Στρύμη, διὰ δέ σφεων τοῦ μέσου 
«Ἱίσσος ποταμὸς διαρρέει, ὃς τότε οὐκ ἀντέσχε τὸ ὕδωρ 
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παρέχων τῷ Ξέρξεω στρατῷ ἀλλ ἐπέλ ἡ δὲ yo U Q£x ) Ξέρ τρατῷ ἀλλ ἐπέλιπε. v, δὲ χώρη αὕτη 
, ^ 3 , 3, “. , ^ ^ , 2) 

πάλαι μὲν ἐχαλέετο Ταλαϊχή, νῦν δὲ Βριαντιχή" ἔστι 
μέντοι τῷ διχαιοτάτῳ τῶν λόγων καὶ αὕτη Κικόνων. δια- 

βὰς δὲ τοῦ “ίσσου ποταμοῦ τὸ ῥέεθρον ἀπεξηρασμένον 
ς , , , , , 

πόλις Ελληνίδας τάσδε παραμείβετο, Μαρώνειαν Ζίχαιαν 
» , ^ ; ^ , 

βδηρα. ταύτας τε δὴ σπταρεξήιε xal xarà ταύτας λίμνας 
3 ^ , , ' SY , 

οὐνομαστὰς τάσδε, Μαρωνείης uiv μεταξὺ xol Στρύμης 
, 9 / ' ' , J 3 ' 

κειμένην Ισμαρίδα, κατὰ δὲ Ζίχαιαν Βιστονίδα, ἐς τὴν 
, e ^ [44 arp M , 

ποταμοὶ δύο ἐσιεῖσι τὸ vÓcQ, Τραῦός τε χαὶ Κόμψατος. 
^ a3) y) M 2 , 2 A 2 * 

χατὰ δὲ βδηρα λίμνην uiv οὐδεμίαν ἐοῦσαν οὐνομαστὴν 

παραμείψατο Ξέρξης, ποταμὸν δὲ Νέστον δέοντα ἐς ϑά- 
^ * D ' , 2 ^ 3 , 

λασσαν. μετὰ δὲ ταύτας τὰς χώρας ἰὼν τὰς ἠπειρώτιδας 
, , - 2 - 5 - , € , 

πόλις παρήιε, τῶν ἕν μιῇ λίμνη ἐοῦσα τυγχάνει ὡσεὶ τριή-- 
χοντὰ σταδίων μάλιστά y τὴν περίοδον, ἰχϑυώδης τε xal 

c , , SCC , - , 

κάρτα ἁλμυρή᾽" ταύτην τὰ ὑποζύγια μοῦνα ἀρδόμενα &ye- 
, - , , , , , , 

ξήρηνε. τῇ δὲ πόλι ταύτῃ ovvouc ἐστι Πίστυρος. ταύτας 
i ^ * , Ν , SAL S , 

μὲν δὴ τὰς πόλις τὰς παραϑαλασσίας τε καὶ Ἑλληνίδας 

ἐξ εὐωνύμου χειρὸς ἀπέργων παρεξήιε" ἔϑνεα δὲ Θρηίχων 
xe - ΄ Cv , , - L 

δὲ ὧν τῆς χώρης ὁδὸν ἑποιέετο τοσάδε, Παῖτοι Kíxovec 

Βίστονες Σαπαῖοι Ζερσαῖοι Ἠδωνοὶ Σάτραι. τούτων oi 
μὲν παρὰ ϑάλασσαν χατοιχημένοι ἔν τῇσι νηυσὶ εἵποντο" 

3 - ^ , , 

οἱ δὲ αὐτῶν τὴν μεσόγαιαν οἰχέοντες χαταλεχϑέντες τὲ 
bz ἐμεῦ, πλὴν Σατρέων, οἱ ἄλλοι πάντες mel; ἄναγχα- 

, 3 , , 

ζόμενοι εἵπτοντο. Σάτραι δὲ οὐδενός χω ἀνϑρώπων ὑπή- 
xooL ἐγένοντο, ὅσον ἡμεῖς ἴδμεν, ἀλλὰ διατελέουσι τὸ 
μέχρι ἐμεῦ αἰεὶ ἐόντες ἐλεύϑεροι μοῦνοι Θρηίχων" oixé- 

ουσί τε γὰρ οὔρεα ὑψηλά, ἴδησί τε τταντοίησι xoi χιόνι 
, ^ ' , € ^ - 

συνηρεφέα, «al εἰσὶ τὰ πολέμια ἄχροι, οὗτοι, οἱ τοῦ Διο- 
γύσου τὸ μαντήιόν εἰσι κεχτημένοι. τὸ δὲ μαντήιον τοῦτο 
3 ^ M Ψ —x - Jo. 5 - [4 , ^ I - 

ἐστὶ μὲν ἐπὶ τῶν οὐρέων τῶν ὑψηλοτάτων, Βησσοὶ δὲ τῶν 
Σατρέων εἰσὶ οἱ προφητεύοντες τοῦ ἱροῦ, πρόμαντις δὲ 
ἢ χρέουσα κατάπερ ἐν Δελφοῖσι, χαὶ οὐδὲν ττοικιλώτερον. 

Παραμειψάμενος δὲ ὃ Ξέρξης τὴν εἰρημένην, δεύτερα 
τούτων παραμείβετο τείχεα τὰ Πιέρων, τῶν ἑνὶ Φάγρης 
ἐστὶ οὔνομα χαὶ ἑτέρῳ Πέργαμος. ταύτῃ μὲν δὴ παρ᾽ 

- ^ ^ ^ € M 3 3 - * M] 

αὐτὰ τὰ τείχεα τὴν ὁδὸν ἑποιέετο, £x δεξιῆς χερὸς τὸ 

Πάγγαιον οὖρος ἀπέργων, ἐὸν μέγα τε καὶ ὑψηλόν, ἐν τῷ 
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χρύσεά τε xoi ἀργύρεα ἕνι μέταλλα, τὰ νέμονται Πίερές 
τε xai Ὀδόμαντοι xal μάλιστα Σάτραι. ὑπεροιχέοντας δὲ 
τὸ Πάγγαιον πρὸς βορέω ἀνέμου Παίονας “ύβηράς τε xoi 
Παιόπλας παρεξιὼν ἤιε πρὸς ἑσπέρην, ἐς ὃ ἀπίχετο ἐπὶ 
ποταμόν τε Στρυμόνα xal πόλιν Ἤιόνα, τῆς ἔτι ζωὸς ἐὼν 
ἦρχε Βόγης τοῦττερ ὀλίγῳ πρότερον τούτων λόγον ἐποιεύ- 

- c c M , ἜΣ , 

μην. ἢ δὲ γῇ αὕτη ἡ περὶ τὸ Πάγγαιον ovoog χαλέξται 
Φυλλίς, κατατείνουσα τὰ μὲν πρὸς ἑσπέρην ἐπὶ ττοταμὸν 
Ayyivgy ἐχδιδόντα ἐς τὸν Στρυμόνα, τὰ δὲ πρὸς μεσαμ- 
βοίην τείνουσα ἐς αὐτὸν τὸν Στρυμόνα, ἐς τὸν οἱ Μάγοι 
ἐχαλλιρέοντο σφάζοντες ἵππους λευχούς. φαρμαχεύσαντες 
δὲ ταῦτα ἐς τὸν ποταμὸν χαὶ ἄλλα πολλὰ πρὸς τούτοισι 
2 3 , ς - - 3 - P] ΄ ^ * 

ἐν Ἐννέα ὁδοῖσι τῇσι Ἡδωνῶν ἐπορεύοντο χατὰ τὰς γε- 
΄ * ΄ L , , . € M 

q gag, τὸν Στρυμόνα εὑρόντες ἐζευγμένον. Ἐννέα δὲ ὁδοὺς 
πυνϑανόμενοι τὸν χῶρον τοῦτον χαλέεσϑαι, τοσούτους &v 
αὐτῷ παῖδάς τε χαὶ παρϑένους ἀνδρῶν τῶν ἐπιχωρίων 
ζώοντας χατώρυσσον. Περσιχὺὸν δὲ τὸ ζώοντας χατορύσ- 
σειν, ἐπεὶ xal μηστριν τὴν Ξέρξεω γυναῖχα πυνϑάνομαι 

, * * , - , , 

γηράσασαν δὶς ἑπτὰ Περσέων παῖδας ἐόντων ἐπιφανέων 
ἀνδρῶν ὑπὲρ ἑωυτῆς τῷ ὑπὸ γῆν λεγομένῳ εἶναι ϑεῷ 
3 , , 

ἀντιχαρίζεσϑαι χατορύυσσουσαν. 
Ὡς δὲ ἀπὸ τοῦ Στρυμόνος ἐπορεύετο ὃ στρατός, &v- 

Sabre πρὸς ἡλίου δυσμέων ἔστι αἰγιαλὸς ἐν τῷ οἰκημένην 
ἄργιλον πόλιν Ἑλλάδα παρεξήιε" αὕτη δὲ καὶ ἡ κατύ- 

, , , P] - * , ^ 

zteQ9'e ταύτης καλέεται Βισαλτίη. ἐνθεῦτεν δὲ χόλπτον τὸν 
3 ^ , PE Ρ] - * 3} 2 * , 

ἐπὶ Ποσιδηίου ἐξ ἀριστερῆς χερὸς ἔχων ἤιε διὰ Συλέος 

πεδίου χαλεομένου, Στάγειρον πόλιν Ἑλλάδα παραμειβό- 
μενος, xol ἀπίχετο ἐς ἄχανϑον, ἅμα ἀγόμενος τούτων 
ἕχαστον τῶν ἐϑνέων xol τῶν περὶ τὸ Πάγγαιον οὖρος 
οἰχεόντων, ὁμοίως καὶ τῶν πρότερον χατέλεξα, τοὺς μὲν 

“ταρὰ ϑάλασσαν ἔχων οἰχημένους ἐν νηυσὶ στρατευομένους, 
* 3€ ' , - € , M δι ' , 

τοὺς δ᾽ ὑπὲρ ϑαλάσσης πεζῇ ἑπομένους. τὴν δὲ ὁδὸν ταύ- 
την, τῇ βασιλεὺς Ξέρξης τὸν στρατὸν ἤλασε, οὔτε συγ- 

, , p» , ; , χέουσι Θρήιχης ovt ἐπισπείρουσι, σέβονταί ve μεγάλως 
' , 3 - E 4 737 P] M 2 2 L 

τὸ μιέχρι ἐμεῦ. ὡς δὲ ἄρα ἐς τὴν ZxavOov ἀπίχετο, ξει-- 
, C —r - , - , γίην τε ὃ Ξέρξης τοῖσι ᾿ίχανϑίοισι προεῖττε xal ἐδωρή-- 

σατό σφεας ἐσθῆτι Μηδιχῇ ἐπαίνεέ τε, δρέων αὐτοὺς 

72227 oA 
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, ΠΝ 2 ^ , ^ Ν Y 2 , 

προϑύμους &oyrag ἐς τὸν πόλεμον xol τὸ ὄρυγμα ἀχούων. 
Θ νι: ἢ NOS c , CUPS / 2 ἐν χάνϑῳ δὲ ἐόντος Ξέρξεω συνήνειχε ὑπὸ νούσου aso- 
ϑανεῖν τὸν ἐπεστεῶτα τῆς διώρυχος “ρταχαίην, δόχειμον 
ἐόντα παρὰ Ξέρξη xal γένος Ἀίχαιμενίδην, μεγάϑεϊ τε 

n , T Ὧν 
μέγιστον ἐόντα Περσέων (ἀπὸ γὰρ πέντε πήχεων βασι- 
ληίων ἀττέλειττε τέσσερας δαχτύλους) φωνέοντά τε μιέγε- 
στον ἀνθρώπων, ὥστε Ξέρξην συμφορὴν ποιησάμενον 

, 2 M ἌΓΟΝ , M , EE: μεγάλην ἐξενεῖχαί ve αὑτὸν χαλλιστα xai ϑάνψαι" ἔτυμι- 
βοχόεε δὲ πᾶσα ἡ στρατιή. τούτῳ δὲ τῷ “ρταχαίῃ ϑύουσι 

΄ € , ' 

Πχάνϑιοι ἐχ ϑεοπροπίου ὡς ἥρωι, ἐπουνομάζοντες τὸ 
οὔνομα. 

' 1 m [4 2 À , 3 ^ L 2 

Βασιλεὺς μιὲν δὴ Ξέρξης ἀπολομένου “ρταχαίεω ἕποι- 
, , c , € , ^ ^ 

ἕετο συμφορήν, ot δὲ ὑποδεχόμενοι Ἑλλήνων τὴν στρατιὴν 
; ἘΦ. - 271939987 c ce 

xai δειπινίζοντες Ξέρξην ἐς πᾶν χαχοῦ ἀπίχατο, οὕτω ὥστε 
, - / , cr L ἀνάστατοι ἐχ τῶν οἰχίων ἐγίνοντο, 040v γε Θασίοισι ὑπὲρ 

τῶν ἐν τῇ ἠπείρῳ πολίων τῶν σφετέρων δεξαμένοισι τὴν 
Ξέρξεω στρατιὴν xci δειπνίσασι Ἀντίπατρος ὃ Ὀργέος 
ἀραιρημένος, τῶν ἀστῶν ἀνὴρ δόχιμος ὁμοῖα τῷ μάλιστα, 
ἀπέδεξε ἐς τὸ δεῖπνον τετραχόσια τάλαντα ἀργυρίου τετε- 
λεσμένα. ὡς δὲ παραπλησίως xal ἕν τῇσι ἄλλῃσι πόλισι 
οἱ ἐπεστεῶτες ἀπεδείχνυσαν τὸν λόγον. τὸ γὰρ δεῖτινον 
τοιόνδε τι ἐγίνετο οἷα ἐχ πολλοῦ χρόνου προειρημένον χαὶ 
περὶ πολλοῦ ποιεύμενον. τοῦτο μέν, ὡς ἐπύϑοντο τά- 

χιστα τῶν χηρύχων τῶν ττεριαγγελλόντων, δασάμενοι σῖτον 
ἐν τῆσι πόλισι οἱ ἀστοὶ ἄλευρά τε καὶ ἄλφιτα ἐποίευν 
πάντες ἐπὶ μῆνας συχνούς" τοῦτο δὲ χτήνεα σιτεύεσχον 

ἐξευρίσχοντες τιμῆς τὰ κάλλιστα, ἔτρεφρόν τε ὄρνιϑας χερ- 
σαίους «ai λιμναίους ἔν τε οἰχήμασι καὶ λάχχοισι, ἐς ὕττο- 

' - -. ^ v P , : n 2 χροΐ 

δοχὰς τοῦ στρατοῦ" τοῦτο δὲ χρύσεά τε xci ἀργύρεα 
, , - 2 - ' ET c 4 

ποτήρια τὲ χαὶ χρητῆρας ἑποιεῦντο, καὶ τάλλα ὅσα ἐπὶ 
τράπεζαν τίϑεται πάντα. ταῦτα μὲν αὐτῷ τε facit 
xci τοῖσι ὅμοσίτοισι uev. ἐχείνου ἐπετοίητο, τῇ δὲ ἄλλῃ 
στρατιῇ τὰ ἐς φορβὴν μοῦνα τασσόμενα. ὅὕχως δὲ ἀπί- 
χοιτὸ 1, στρατιή, σχηνὴ μὲν ἔσχε ττεπτηγυῖα ἑτοίμη ἐς τὴν 
αὐτὸς σταϑμὸν ποιεέσχετο Ξέρξης, ἡ δὲ ἄλλη στρατιὴ 
ἔσχε ὑπαίϑριος. ὡς δὲ δείπνου γίνοιτο ὥρη, οἱ μὲν δεχό- 
μενοι ἔχεσχον στόνον, οἵ δὲ ὅχως πλησϑέντες νύχτα αὐτοῦ 
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ἀγάγοιεν, τῇ ὑστεραίῃ τήν τε σχηνὴν ἀνασπάσαντες xal 
τὰ ἔπιπλα πάντα λαβόντες οὕτω ἀπελαύνεσχον, λείποντες 

οὐδὲν ἀλλὰ φερόμενοι. ἔνϑα δὴ Μεγαχρέοντος ἀνδρὸς 
βδηρίτεω ἔπος εὐ εἰρημένον ἐγένετο, ὃς συνεβούλευσε 

Ἀιβδηρίτῃσι πανδημεί, αὐτοὺς καὶ γυναῖχας, ἐλϑόντας ἐς 

τὰ σφέτερα ἱρὰ ἵζεσϑαι ἱχέτας τῶν ϑεῶν παραιτεομένους 
χαὶ τὸ λοιπόν σφι ἀπαμύνειν τῶν ἐπιόντων καχῶν τὰ 
ἡμίσεα, τῶν τε παροιχομένων ἔχειν σφι μεγάλην χάριν, 
ὅτι βασιλεὺς Ξέρξης οὐ δὶς ἑχάστης ἡμέρης ἐνόμισε otrov 
αἱρέεσθϑαι" παρέχειν γὰρ ἂν “Ιβδηρίτῃσι, εἰ καὶ ἄριστον 
προείρητο ὁμοῖα τῷ δείπνῳ παρασχευάζειν, ἢ μὴ ὑπο- 
μένειν Ξέρξην ἐπιόντα ἢ καταμείναντας χάχιστα πάντων 
ἀνθρώπων διατριβῆναι. 

Οἱ μὲν δὴ πιεζόμενοι ὅμως τὸ ἐπιτασσόμενον ἐπετέ- 
λεον, Ξέρξης δὲ ex τῆς κάνϑου, ἐντειλάμενος τοῖσι στρα- 

τηγοῖσι τὸν ναυτιχὸν στρατὸν ὑπομένειν ἐν Θέρμῃ, GUAE 
az ἑωυτοῦ πορεύεσϑαι τὰς γέας, diii) δὲ τῇ ἐν. τῷ S icm 

μαίῳ XOT οἰκημένῃ, ἀπ᾽ ἧς καὶ ὃ αὐδεξεξ οὗτος τὴν 
ἐπωνυμίην ἔχει" ταύτῃ γὰρ ἐπυνϑάνετο συντομώτατον 
εἶναι. μέχρι μὲν γὰρ κάνϑου ὧδε τεταγμένος ὃ “στρατὸς 
i» 4ogíoxov τὴν ὁδὸν ἐποιέετο. τρεῖς μοίρας ὃ Ξέρξης 
δασάμενος πάντα τὸν πεζόν, μίαν αὐτέων ἔταξε παρὰ 
ϑάλασσαν ἰέναι ὁμοῦ τῷ ναυτιχῷ" ταύτης μὲν δὴ ἐστρα- 
τήγεον Μαρδόνιός τε «ai Μασίστης, ἑτέρη δὲ τεταγμένη 
71€ τοῦ στρατοῦ τριτημορὶς τὴν μεσόγαιαν, τῆς ἔστρα- 
τήγεον Τριτανταίχμης τε xci Γέργις. ἡ δὲ τρίτη τῶν μοι- 
ρέων, μετ᾽ ἧς ἐπορεύετο αὐτὸς ὃ Ξέρξης, ἤιε μὲν τὸ μέσον 
αὐτῶν, στρατηγοὺς δὲ παρείχετο Σμερδομένεά τε καὶ 
Μεγάβυζον. 

Ὁ μέν vvv ναυτιχὸς στρατὸς ὡς ἀπείϑη ὑπὸ Ξέρξεω 

xal διεξέπλωσε τὴν διώρυχα τὴν ἐν τῷ ἥϑῳ γενομένην, 
διέχουσαν δὲ ἐς κόλπον ἐν τῷ “σσα τε πόλις καὶ Πίλωρος 
xal Σίγγος καὶ Σάρτη οἰχέαται, ἐνθεῦτεν, ὡς xai ἐκ τού- 

τῶν τῶν στολίων στρατιὴν παρέλαβε, ἔπλωε ἀπιέμενος &g 
τὸν Θερμαῖον χόλπον, κάμπτων δὲ Ἄμπελον τὴν Τορω- 
γαίην ἄχρην παραμείβετο Ἑλληνίδας τάσδε πόλις, ix τῶν 
νέας τε xal στρατιὴν παρελάμβανε, Τορώνην Γαληψὸν 
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Σερμύλην Μηχύβερναν Ὄλυνθον. ἡ μέν vvv χώρη αὕτη 
, , ς ' * € - 

Σιϑωγίη καλέεται, ὁ δὲ ναυτιχὸς στρατὸς ὃ Ξέρξεω συν- 
͵ 3.3 23 , 2, 2 M - » ^ 

τάμνων Gm μπέλου ἄχρης ἐπὶ Καναστραῖον ἄχρην, τὸ 
, ἐν / , , - , 

δὴ πάσης τῆς Παλλήνης ἀνέχει μάλιστα, ἐνθεῦτεν νέας ve 
M ἊΣ , ἊΣ , 1 3 , * 

χαὶ στρατιὴν παρελάμβανε ex Ποτιδαίης «ai φύτιος zat 

Νέης πόλιος καὶ «ἰγῆς καὶ Θεράμβω xal Σχιώνης καὶ 
, , € , Ψ ^ - , 

Μένδης καὶ Σάνης" αὗται γάρ εἶσι a£ τὴν νῦν Παλλήνην 
πρότερον δὲ Φλέγρην καλεομένην νεμόμεναι. παραπλώων 
δὲ xol ταύτην τὴν χώρην ἔπλωε ἐς τὸ προειρημένον, πταρα- 
λαμβάνων στρατιὴν καὶ ἐχ τῶν προσεχέων πολίων τῇ Παλ- 
λήνῃ, ὁμουρεουσέων δὲ τῷ Θερμαίῳ κόλπῳ, τῇσι οὐνόματά 
ἐστι τάδε, “ίπαξος Κώμβρεια Ζισαὶ Γίγωνος Κάμψα 
Σμίλα Aveva ἡ δὲ τούτων χώρη Κροσσαίη ἔτι καὶ ἐς τόδε 
χαλέεται. ἀπὸ δὲ Αἰνείης, ἐς τὴν ἐτελεύτεον χαταλέγων 
τὰς πόλις, ἀπὸ ταύτης ἤδη ἐς αὐτὸν τε τὸν Θερμαῖον κόλ- 

πον ἐγίνετο τῷ ναυτιχῷ στρατῷ ὃ πλόος χαὶ γῆν τὴν 
Μυγδονίην, πλώων δὲ ἀπίχετο ἔς τε τὴν προειρημένην 

, M , , M , M 2) ' 

Θέρμην καὶ XívÓov τὲ πόλιν xai Χαλέστρην ἐπὶ τὸν Ἀξιὸν 
ποταμόν, ὃς οὐρίζει χώρην τὴν Μυγδονίην τὲ xal Βοτ- 
τιαιίδα, τῆς ἔχουσι τὸ παρὰ ϑάλασσαν στεινὸν χωρίον 

, 2). ^ , 

πόλιες Ἴχναι τε xai Πέλλα. 
ς ᾿ ' M. ' 2 » ι 3 Ἔ ^ ^ 

Ὁ uiv δὴ ναυτιχὸς στρατὸς αὐτοῦ περὶ AEtÓv ποταμὸν 
χαὶ πόλιν Θέρμην χαὶ τὰς μεταξὺ πόλις τούτων περιμένων 

βασιλέα ἐστρατοπεδεύετο, Ξέρξης δὲ καὶ ὃ πεζὸς στρατὸς 
ἐπορεύετο ix τῆς χάνϑου τὴν μεσόγαιαν τάμνων τῆς 
c - , 2 ' , 2 Pe 2 , 

ὁδοῦ, βουλόμενος ὃς τὴν Θέρμην ἀπιχέσϑαι. ἕπορεύετο 

δὲ διὰ τῆς Παιονιχῆς «ol Κρηστωνιχῆς ἐπὶ ποταμὸν Ἐχεί- 
UI ! ͵ ͵ à 

[4] ᾿ 2 , , Mj / 
δωρον, ὃς ἐκ Κρηστωναίων ἀρξάμενος δέει διὰ MvyOovínc 2 0s o 

, ^ , ' ^ , M Ld -" 

χώρης καὶ ἐξίει παρὰ τὸ ἕλος τὸ ἐπ᾽ Ἰξιῷ ποταμῷ. 
πορευομένῳ δὲ ταύτῃ λέοντές οἱ ἐπεϑήχαντο τῆσι σιτο- 

φόροισι χαμήλοισι᾽ καταφοιτέοντες γὰρ οἱ λέοντες τὰς 

γύχτας χαὶ λείποντες τὰ σφέτερα ἤϑεα ἄλλου μὲν οὐδενὸς 
ἅπτοντο οὔτε ὑποζυγίου οὔτε ἀνϑρώπτου, οἱ δὲ τὰς καμή-- 
λους ἐχεράϊζον μούνας. ϑωμάζω δὲ τὸ αἴτιον, 0 τι χοτὲ 
ἣν τῶν ἄλλων τὸ ἀναγχάζον ἀπεχομένους τοὺς λέοντας 
τῇσι καμήλοισι ἐπιτίϑεσϑαι, τὸ μήτε πρότερον ὀττώττεσαν 
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ϑηρίον μήτε πεπειρέατο αὐτοῦ. εἰσὶ δὲ χατὰ ταῦτα τὰ 126 
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χωρία χαὶ λέοντες πολλοὶ xai βόες ἄγριοι, τῶν τὰ χέρεα 
, , ^ C. ^ 7 za 

ὑπεριεγάϑεά ἔστι τὰ ἐς “Ἕλληνας φοιτέοντα. οὐρος δὲ 
- , "ὩΣ c 35 , Cr * τά 

τοῖσι λέουσί ἔστι 0 τὲ δὲ Afr ocv δέων ποταμὸς Νέστος 
| € 32 , €^ 3 4) e 2 ^ * M 

xai ὃ δὲ ᾿καρνανίης δέων AMyshqgog' οὔτε γὰρ τὸ πρὸς 
* 2» » , 2 , , sr P] ΄ 

τὴν ἠῶ τοῦ Νέστου οὐδαμόϑι πάσης τῆς ἔμπρροσϑε Ευρώ- 
, , j , LI) ΄ 

σης ἴδοι τις ἂν λέοντα, οὔτε πρὸς ἑσπέρης τοῦ “Ιχελῴου 
- H L 2 - , - ἐν τῇ ἐπιλοίπῳ ἠπείρῳ, ἀλλ᾽ iv τῇ μεταξὺ τούτων τῶν 

ποταμῶν γίνονται. 
΄ , mÓ/! tU 3 - 

Ὃς δὲ ἐς τὴν Θέρμην ἀπίχετο ὃ Ξέρξης, ἵδρυσε αὐτοῦ 
* ΄ , v E ' - , 

τὴν στρατιήν. ἐπέσχε δὲ ὃ στρατὸς αὐτοῦ στρατοπεδευό- 
, , , 3 , 3 bi 

μένος τὴν παρὰ ϑάλασσαν χώρην τοσήνδε, ἀρξάμενος ato 
, , 2 M ἀν ΤᾺ , f ς , , 

Θέρμης πόλιος καὶ τῆς Μυγδονίης μέχρι “υδίεώ τε ποτα- 
- € , * 2 t - ^ , 

μοῦ χαὶ Ἁλιάχμονος, oi οὐρίζουσι γῆν τὴν Βοττιαιίδα τε 
νἢ 7ὔ 3 3 Ἂν €» M cC , 

zai Μαχεδονίδα, ἐς τὠυτὸ δέεϑρον τὸ ὕδωρ συμμίσγοντες. 
ἐστρατοπεδεύοντο μὲν δὴ ἐν τούτοισι τοῖσι χωρίοισι ot 
βάρβαροι, τῶν δὲ χαταλεχϑέντων τούτων ποταμῶν &x 

, € 3 , - 2 2 , - 

Κρηστωναίων δέων Ἐχείδωρος μοῦνος οὐχ ἀντέχρησε τῇ 
- , 3442 2 , — S WC. ΟἿ 2 - 

στρατιῇ πινόμενος ἀλλ᾽ ἐπέλιπε. Ξέρξης δὲ ὁρέων &x τῆς 
, , ^ , , , 

Θέρμης οὔρεα τὰ Θεσσαλιχά, τόν τε Οὔλυμπον x«l τὴν 
, , efe , , * , 3 - 

Ὄσσαν, μεγάϑεϊ τε ὑπερμήκεα ξόντα, διὰ μέσου τε αὐτῶν 
αὐλῶνα στεινὸν πυνϑανόμενος εἶναι δὲ ov δέει" Πηνειός, 
ἀχούων τε εἶναι ταύτῃ 000v ἐς Θεσσαλίην φέρουσαν, ἐπε-- 
ϑύμησε πλώσας ϑηήσασϑαι τὴν ἐχβολὴν τοῦ Πηνειοῦ, 
c ' 2 ς ^ » ^^ 3 - X , - , 

ὅτι τὴν ἄνω ὁδὸν ἔμελλε ἐλᾶν διὰ Μαχεδόνων τῶν χατύ-- 
Ἂ , 2 ' ' , , - 

zegOe οἰχημένων ἐς Περραιβοὺς παρὰ Γόννον πόλιν 

ταύτῃ γὰρ ἀσφαλέστατον ἐπυνθάνετο εἶναι. ὡς δὲ ἐπε- 
ϑύμησε, xal ἐποίεε ταῦτα᾽ ἐσβὰς ἐς Σιδωνίην νέα, ἐς 

, , M C H - - 

τήνπερ ἐσέβαινε αἰεὶ ὅχως τι ἐϑέλοι τοιοῦτο ποιῆσαι, 
ἀνέδεξε σημήιον χαὶ τοῖσι ἄλλοισι ἀνάγεσϑαι, χαταλιπτὼν 
αὐτοῦ τὸν πεζὸν στρατόν. ἐπεὶ δὲ ἀττιίχετο χαὶ ἐϑηήσατο 
Ξέρξης τὴν ἐχβολὴν τοῦ Πηνειοῦ, ἐν ϑώματι μεγάλῳ ἐνέ- 

, * , - c ^" 

σχετο, χαλέσας δὲ τοὺς χατηγεμόνας τῆς ὁδοῦ εἴρετο εἶ 
τὸν ποταμὸν ἔστι παρατρέψαντα ἑτέρῃ ἐς ϑάλασσαν &&a- 
γαγεῖν. τὴν δὲ Θεσσαλίην λόγος ἐστὶ τὸ παλαιὸν εἶναι 

c? L ΄ c , 

λέμψνην ὥστε γὲ συγχεχληιμένην παντοϑὲν ὑπερμήχεσε 
» AS * 2 - * M o , , 

οὔρεσι. τὰ ui» yàg αὐτῆς πρὸς τὴν ἠῶ ἔχοντα τό τὲ 
; 3 E". 2 , , y 

Πήλιον οὖρος xci ἡ Ὄσσα ἀπολχληίει συμμίσγοντα τὰς 
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ὑπωρέας ἀλλήλοισι, τὰ δὲ πρὸς βορέω ἀνέμου ὃ Οὔλυμ- 
πος, τὰ δὲ πρὸς ἑσπέρην ὃ Πίνδος, τὰ δὲ πρὸς μεσαμ- 

"n , , ,, , 

Boínv τε xal ἄνεμον νότον ἡ Ὄϑρυς" τὸ μέσον δὲ τούτων 
- D Jp 1} c 2232 Yj δ 3e , e τῶν λεχϑέντων ovoéov ἡ Θεσσαλίη ἐστὶ ἐοῦσα κοίλη. ὥστε 

ὧν ποταμῶν ἐς αὐτὴν xci ἄλλων συχνῶν ἐσβαλλόντων, 
χυέντε δὲ τῶν δοχίμων μάλιστα τῶνδε, Πηνειοῦ xol Τπι- 
δανοῦ καὶ Ὄνοχώνου xai Evutéog xci Παμίσου, οἵ μέν νυν 
ἐς τὸ πεδίον τοῦτο συλλεγόμενοι ἐκ τῶν οὐρέων τῶν ττερι- 
χληιόντων τὴν Θεσσαλίην οὐνομαζόμενοι δὲ ἑνὸς αὐλῶνος 
x«l τούτου στεινοῦ ἔχροον ἔχουσι ἐς ϑάλασσαν, ztQoOvu- 

7 M [4 , , 

μίσγοντες τὸ ὕδωρ πάντες ἐς τὠυτό᾽ ἐπεὰν δὲ συμμι- 
, , 2 - 2) c bl - P] , 

χϑέωσι τάχιστα, ἐνθεῦτεν vOÓn ὁ Ilevetóg τῷ οὐνόματι 
, 3 , ^ "^^ *3 , M] 

χαταχρατέων ἀνωνύμους τοὺς ἄλλους εἶναι ποιέει. τὸ δὲ 
^ , B , - - , 

παλαιὸν λέγεται, οὐκ ἐόντος χω τοῦ αὐλῶνος xal διεχρόου 

τούτου, τοὺς ποταμοὺς τούτους, χαὶ πρὸς τοῖσι ποτα- 
€ , M ; ὃ , » 3 "45 

μοῖσι τούτοισι τὴν Βοιβηίδα λίμνην, οὔτε οὐνομάζεσϑαι 
χατάττερ νῦν, ῥέειν τε οὐδὲν ἕσσον ἢ νῦν, δέοντας δὲ ποιέειν 
τὴν Θεσσαλίην πᾶσαν πέλαγος. αὐτοὶ μέν νυν Θεσσαλοί 

, - M 3 - 3 UTC, c 

φασι Ποσειδέωνα ποιῆσαι τὸν αὐλῶνα Ót ov δέει 0 Πη- 
γειός, οἰχότα λέγοντες. ὕστις γὰρ νομίζει Ποσειδέωνα τὴν 
γῆν σείειν xal τὰ διεστεῶτα 0:0 σεισμοῦ τοῦ ϑεοῦ τού- 

, 5 ^ - ^ , 

του ἔργα εἶναι, καὶ ἂν ἐχεῖνο ἰδὼν φαίη Ποσειδέωνα ττοι- 

ἤσαι" ἔστι γὰρ σεισμοῦ ἔργον, ὡς ἐμοὶ ἐφαίνετο εἶναι, ἡ 
/ - 2 ' , , 

διάστασις τῶν οὐρέων. οἱ δὲ χατηγεόμενοι, εἰρομένου 
Ξέρξεω εἰ ἔστι ἄλλη ἔξοδος ἐς ϑάλασσαν τῷ Πηνειῷ, 

, 2) , 5 - - , 

ἐξεχειστάμενοι ἀτρεχέως εἶπον “᾿βασιλεῦ, ποταμῷ τούτῳ 
οὐχ ἔστι ἄλλη ἐξήλυσις ἐς ϑάλασσαν χατήχουσα, ἀλλ᾽ ἥδε 
αὐτή" οὔρεσι γὰρ περιεστεφράνωται πᾶσα Θεσσαλίη." 
Ξέρξην δὲ λέγεται εἰπεῖν πρὸς ταῦτα “σοφοὶ ἄνδρες εἰσὶ 

Θεσσαλοί. ταῦτ᾽ ἄρα πρὸ πολλοῦ ἐφυλάξαντο γνωσιμα- 
χέοντες xai τάλλα xal ὅτι χώρην ἄρα εἶχον εὐαίρετόν τε 

, ' ' ' - » 3. - 

zal ταχυάλωτον" τὸν γὰρ ποταμὸν ττρῆγμα Gv ἣν μοῦνον 
ἐπεῖναί σφεων ἐπὶ τὴν χώρην, χώματι ἔχ τοῦ αὐλῶνος 
2 , Y , 3i. δ - c7 , 
ἐχβιβάσαντα καὶ πιαρατρέψαντα Ót cv vov ῥέει ῥεέϑρων, 

"n - , - 3 , € 

ὥστε Θεσσαλίην πᾶσαν ἔξω τῶν οὐρέων ὑπόβρυχα ysvé- 
- * , , ' 3 , τὰ 

σϑαι. ταῦτα δὲ ἔχοντα ἔλεγε ἐς τοὺς Αλεύεω παῖδας, 
« - € , 23» * ΡῈ Li M 

ὅτι πρῶτοι Ἑλλήνων ἐόντες Θεσσαλοὶ ἔδοσαν ἑωυτοὺς 
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βασιλέϊ, δοχέων ὃ Ξέρξης ἀπὸ παντός σφεας vob ἔϑνεος 

ἐπαγγέλλεσϑαι φιλίην. εἴπας δὲ ταῦτα καὶ ϑηησάμενος 
ἀπέπλωε ἐς τὴν Θέρμην. 

Ὁ μὲν δὴ περὶ Πιερίην διέτριβε ἡμέρας συχνάς" τὸ 
γὰρ δὴ οὖρος τὸ MoxsÓovixóv ἔχειρε τῆς στρατιῆς τριτη- 
μορίς, ἵνα ταύτῃ διεξίῃ ἄττασα 1) στρατιὴ ἐς Περραιβούς" 
οἱ δὲ δὴ χήρυχες οἱ ἀποπειιφϑέντες ἐς τὴν Ἑλλάδα ἐπὶ 
γῆς αἴτησιν ἀπίχατο οἱ μὲν χεινοί, οἱ δὲ φέροντες γῆν τὲ 
x«i ὕδωρ. τῶν δὲ δόντων ταῦτα ἐγένοντο οἷδε, Θεσσαλοὶ 
Θόλοπες Ἐνιῆνες Περραιβοὶ “οχροὶ Μάγνητες Μῆηλιέες 

᾿χαιοὶ οἱ Φϑιῆται χαὶ Θηβαῖοι χαὶ οἱ ἄλλοι Βοιωτοὶ 
σπλὴν Θεσπιέων τε xol Πλαταιέων. ἐπὶ τούτοισι οἱ Ἕλ- 
ληνες ἔταμον ὕρχιον οἵ τῷ βαρβάρῳ πόλεμον ἀειράμενοι" 
τὸ δὲ ὅρχιον ὧδε εἶχε, ὅσοι τῷ Πέρσῃ ἔδοσαν σφέας 
αὐτοὺς Ἕλληνες ἐόντες μὴ ἀναγχασϑέντες, καταστάντων 
σφι εὖ τῶν πρηγμάτων, τούτους δεχατεῦσαι τῷ ἐν Ζ:ελ- 
φοῖσι ϑεῷ. τὸ μὲν δὴ ὅρκιον ὧδε εἶχε τοῖσι Ἕλλησι, ἐς 
δὲ ϑήνας «al Σπάρτην οὐχ ἀπέπεμψε ὃ Πέρσης ἐπὶ γῆς 
αἴτησιν χήρυχας τῶνδε εἵνεχεν" πρότερον “Ϊἀρείου πέμι- 
Wavrog ἐπ᾽ αὐτὸ τοῦτο, οἱ μὲν αὐτῶν τοὺς αἰτέοντας ἐς 

τὸ βάραϑρον οἱ δ᾽ ἐς φρέαρ ἐσβαλόντες éxélevov γῆν τε 
χαὶ ὕδωρ ἐχ τούτων φέρειν παρὰ βασιλέα. τούτων μὲν 
εἵνεχεν οὐκ ἔπεμψε Ξέρξης τοὺς αἰτήσοντας" 0 τι δὲ τοῖσι 
᾿Ιϑηναίοισι ταῦτα ποιήσασι τοὺς χήρυχας συνήνεικε ἀνε- 
ϑέλητον γενέσϑαι, οὐχ ἔχω εἶπαι, πλὴν ὅτι σφέων 1) χώρη 
χαὶ ἣ πόλις ἐδηιώϑη. ἀλλὰ τοῦτο οὐ διὰ ταύτην τὴν 
αἰτίην δοχέω γενέσϑαι. τοῖσι δὲ ὧν «]αχεδαιμονίοισι μῆνις 
χατέσχηψε Ταλθυβίου τοῦ Ἀγαμέμνονος χήρυχος. ἐν γὰρ 
Σπάρτῃ ἔστι Ταλϑυβίου ἱρόν, εἰσὶ δὲ καὶ ἀπόγονοι Ταλ- 
ϑυβίου Ταλθυβιάδαι καλεόμενοι, τοῖσι ai χηρυχηίαι at 
ἐχ Σπάρτης πᾶσαι γέρας δέδονται. μετὰ δὲ ταῦτα τοῖσι 
Σπαρτιήτῃσι χαλλιρῆσαι ϑυομένοισι οὐκ ἐδύνατο" τοῦτο 
δ᾽ ἐπὶ χρόνον συχνὸν ἦν σφι. ἀχϑομένων δὲ χαὶ συμφορῇ 
χρεομένων “αχεδαιμονίων, ἁλίης τε πολλάκις συλλεγο- 

μένης καὶ χήρυγμα τοιόνδε ποιευμένων, εἴ τις βούλοιτο 
«Ἱαχεδαιμονίων πρὸ τῆς Σπάρτης ἀποϑνήσχειν, Σπερϑίης 
τὲ ὃ ἠϊηρίστου xol Βοῦλις ὃ Νιχόλεω, ἄνδρες Σπαρτιῆται 
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φύσι τε γεγονότες εὖ xal χρήμασι ἀνήκοντες ἐς τὰ πρῶτα, 
ἐθελονταὶ ὑπέδυσαν ποινὴν τῖσαι Ξέρξῃ τῶν “αρείου 
χηρύχων τῶν ἐν Σπάρτῃ ἀπολομένων. οὕτω Σπαρτιῆται 
τούτους ὡς ἀποϑανεομένους ἐς Μήδους ἀπέπεμψαν. αὕτη 

τε ἢ τόλμα τούτων τῶν ἀνδρῶν ϑώματος ἀξίη, καὶ τάδε 
πρὸς τούτοισι τὰ ἔπεα. πορευόμενοι γὰρ ἐς Σοῦσα ἀπι- 
χγέονται παρ᾽ Ὑδάρνεα. ὃ δὲ Ὑδάρνης ἣν μὲν γένος Πέρ- 
σης, στρατηγὸς δὲ τῶν παραϑαλασσίων ἀνθρώπων τῶν 

ἐν τῇ ᾿σίῃ" 0g σφεας ξείνια προϑέμενος ἱστία, ξεινίζων 

δὲ εἴρετο λέγων τάδε. “᾿ἄνδρες “αχεδαιμόνιοι, τί δὴ φεύ-- 
yere βασιλέϊ φίλοι γενέσϑαι; δρᾶτε γὰρ ὡς ἐπίσταται 
βασιλεὺς ἄνδρας ἀγαϑοὺς τιμᾶν, ἐς ἐμέ τε χαὶ τὰ ἐμὰ 
πρήγματα ἀποβλέποντες. οὕτω δὴ χαὶ ὑμεῖς εἰ δοίητε 
ὑμέας αὐτοὺς βασιλέϊ, δεδόξωσϑε γὰρ πρὸς αὐτοῦ ἄνδρες 
εἶναι ἀγαϑοί, ἕκαστος ἂν ὑμέων ἄρχοι γῆς Ἑλλάδος δόντος 
βασιλέος." πρὸς ταῦτα ὑπεχρίναντο τάδε. “Ὕδαρνες, οὐχ 
ἐξ ἴσου γίνεται ἡ συμβουλίη ἡ ἐς ἡμέας τείνουσα᾽ τοῦ μὲν 
γὰρ πεπειρημένος συμβουλεύεις, τοῦ δὲ ἄπειρος ἐών" τὸ 
μὲν γὰρ δοῦλος εἶναι ἐξεπίστεαι, ἐλευϑερίης δὲ οὔχω ἐπει- 
ρήϑης, ovv εἰ ἔστι γλυχὺ οὔτ᾽ εἰ μή. εἰ γὰρ αὐτῆς πει- 
ρήσαιο, οὐκ ἂν δούρασι συμβουλεύοις ἡμῖν ττερὶ αὐτῆς 
μάχεσϑαι, ἀλλὰ χαὶ πελέχεσι. ταῦτα μὲν Ὑδάρνεα ἀμεί- 
ψψαντο, ἐνϑεῦτεν δὲ ὡς ἀνέβησαν ἐς Σοῦσα καὶ βασιλέϊ ἐς 
ὄψιν ἤἦλϑον, πρῶτα μὲν τῶν δορυφόρων χελευόντων xci 
ἀνάγχην σφι προσφερόντων προσχυνέειν βασιλέα προσ- 
πίπτοντας οὐχ ἔρασαν ὠϑεόμενοι πρὸς αὐτῶν ἐπὶ κεφα- 
λὴν ποιήσειν ταῦτα οὐδαμά" οὔτε γάρ σφι ἐν νόμῳ εἶναι 
ἄνϑρωπον προσχυνέειν οὔτε χατὰ ταῦτα ἥχειν. ὡς δὲ ἀπε- 
μαχέσαντο τοῦτο, δεύτερά σφι λέγουσι τάδε χαὶ λόγου 
τοιοῦδε ἐχόμενα “ὦ βασιλεῦ Μήδων, ἔπεμψαν ἡμέας “αχε- 
δαιμόνιοι ἀντὶ τῶν ἐν Σπάρτῃ ἀπολομένων χηρύχων σπτοι- 
γὴν ἐχείνων τίσοντας," λέγουσι δὲ αὐτοῖσι ταῦτα Ξέρξης 
ὑπὸ μεγαλοφροσύνης οὐχ ἔφη ὁμοῖος ἔσεσϑαι “αχεδαι- 
μονίοισι" ἐχείνους μὲν γὰρ συγχέαι τὰ πάντων ἀνϑρώτων 
νόμιμα, ἀποχτείναντας χήρυχας, αὐτὸς δὲ τὰ ἐχείνοισι ἐπι- 

στλήσσει ταῦτα οὐ ποιήσειν, οὐδ᾽ ἀνταποχτείνας ἐχείνους 
ἀπολύσειν “αχεδαιμογίους τῆς αἰτίης. οὕτω ἣ Ταλϑυβίου 
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μῆνις xai ταῦτα ποιησάντων Σπαρτιητέων ἐπαύσατο τὸ 
παραυτίχα, καίπερ ἀπονοστησάντων ἐς Σπάρτην Σπερ- 
ϑίεώ τε καὶ Βούλιος. χρόνῳ δὲ μετέπειτεν πολλῷ ἐπη- 
γέρϑη xarà τὸν Πελοπογνησίων xot ϑηναίων πόλεμον, 
ὡς λέγουσι .«Ἰαχεδαιμόνιοι. τοῦτό μοι ἕν τοῖσι ϑειότατον 
«φαίνεται γενέσϑαι. ὅτι μὲν γὰρ κατέσχηψνε ἐς ἀγγέλους 
ἡ Ταλϑυβίου μῆνις οὐδὲ ἐπαύσατο πρὶν ἢ ἐξῆλϑε, τὸ 
δίκαιον οὕτω ἔφερε" τὸ δὲ συμπεσεῖν ἐς τοὺς παῖδας τῶν 
ἀνδρῶν τούτων τῶν ἀναβάντων πρὸς βασιλέα διὰ τὴν 
μῆνιν, ég Νιχκόλεών τε τὸν Βούλιος καὶ ἐς “ίνήριστον τὸν 
Σπερϑίεω, ὃς εἷλε Ἁλιέας τοὺς ἐκ Τίρυνθος δλχάδι zaca- 
πλώσας ττλήρεϊ ἀνδρῶν, δῆλον ὧν μοι ὅτι ϑεῖον ἐγένετο 
τὸ πρῆγμα ἐκ τῆς μήνιος. οἱ yàg πεμφϑέντες ὑπτὸ Δαχε- 
δαιμονίων ἄγγελοι ἐς τὴν Δσίην, προδοϑέντες δὲ ὑπὸ 
Σιτάλχεω τοῦ Τήρεω Θρηίχων βασιλέος «al Νυμφοδώρου 
τοῦ Πυϑέω ἀνδρὸς ᾿Ιβδηρίτεω, ἥλωσαν xarà Βισάνϑην 
τὴν ἐν Ἑλλησπόντῳ, «al ἀπαχϑέντες ἐς τὴν Ἀττικὴν ἀπέ- 
ϑανον ὑπ᾽ ᾿Ιϑηναίων, μετὰ δὲ αὐτῶν xot ἠριστέης ὃ “δει- 
μάντου Κορίνϑιος ἀνήρ. ταῦτα uév vov πολλοῖσι ἔτεσι 
ὕστερον ἐγένετο τοῦ βασιλέος στόλου, ἐπάνειμι δὲ ἐπὶ 
τὸν πρότερον λόγον. 

Ἡ δὲ στρατηλασίη ἡ βασιλέος οὔνομα μὲν εἶχε ὡς ἐπὶ 
ἀιϑήνας ἐλαύνει, κατίετο δὲ ἐς πτᾶσαν τὴν Ἑλλάδα. πυν- 
ϑανόμενοι δὲ ταῦτα πρὸ πολλοῦ οἱ Ἕλληνες οὐχ ἐν ὁμοίῳ 
πάντες ἐποιεῦντο. οἱ μὲν γὰρ αὐτῶν δόντες γῆν τε xal 
ὕδωρ τῷ Πέρσῃ εἶχον ϑάρσος ὡς οὐδὲν πεισόμενοι ἄχαρι 
«0g τοῦ βαρβάρου" οἱ δὲ οὐ δόντες ἐν δείματι μεγάλῳ 
κατέστασαν, ἅτε οὔτε νεῶν ἐουσέων ἐν τῇ Ελλάδι ἀριϑμὸν 
ἀξιοιιάχων δέχεσϑαι τὸν ἐπιόντα, οὔτε βουλομένων τῶν 
πολλῶν ἀντάπτεσϑαι τοῦ πολέμου, μηδιζόντων δὲ προ- 
ϑύμως. ἐνθαῦτα ἀναγχαίῃ ἐξέργομαι γνώμην ἀποδέξα- 
σϑαι ἐπίφϑονον μὲν πρὸς τῶν πλεόνων ἀνϑρώτπων, ὅμως 
δέ, τῇ y ἐμοὶ φαίνεται εἶναι ἀληϑές, οὐχ ἐπισχήσω. εἰ 
ἀιϑηναῖοι καταρρωδήσαντες τὸν ἐπιόντα κίνδυνον ἐξέλιπτον 
τὴν σφετέρην, ἢ «al μὴ ἐχλιπόντες ἀλλὰ μείναντες ἔδοσαν 
σφέας αὐτοὺς Ξέρξῃ, xarà τὴν ϑάλασσαν οὐδαμοὶ ἂν ἐπει- 
ρέοντο ἀντιεύμενοι βασιλέϊ. εἰ τοίνυν χατὰ τὴν ϑάλασσαν 
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μηδεὶς ἡντιοῦτο Ξέρξη, κατά γε ἂν τὴν ἤπειρον τοιάδε 
ἐγίνετο. εἰ χαὶ πολλοὶ τειχέων χιϑῶνες ἦσαν ἐληλαμένοι 

^ -2 - L , 

διὰ τοῦ ᾿Ισϑμοῦ Πελοποννησίοισι, ποροδοϑέντες ἂν “αχε- 
δαιμόνιοι 67:0 τῶν συμμάχων ovx ἑχόντων ἀλλ᾽ ὑπὶ ἄναγ- 

, ^ , € - - - 

χαίης, κατὰ πόλις ἁλισχομένων ὑπτὸ τοῦ ναυτικοῦ στρατοῦ 
- , 2 , , πον A 23 

τοῦ βαρβάρου, ἑμουνώϑησαν, μουνωϑέντες δὲ ἂν καὶ ἄπο- 

δεξάμενοι ἔργα μεγάλα ἀπτέϑανον γενναίως. ἢ ταῦτα ἂν 
» 2^ ^ LET e , 2^ ^ ^ 2, €r. 

ἔπαϑον, ἢ πρὸ τοῦ ὁρέοντες ἂν zai τοὺς ἄλλους Ἕλληνας 
t , ^ , -—/ * 

μηδίζοντας ὁμολογίῃ ἂν ἐχρήσαντο πρὸς Ξέρξην. καὶ οὕτω 
32V 23 3223 , coc M 2 , c ^ , M ^ 

ἂν ἐπ᾽ ἀμφότερα ἡ Ἑλλὰς ἐγίνετο ὑπὸ Πέρσησι. τὴν γὰρ 
ὠφελίην τὴν τῶν τειχέων τῶν διὰ τοῦ ᾿Ισϑμοῦ ἐληλαμέ- 

2 , , c » 35 , 2 
vay οὐ δύναμαι πυυϑέσϑαι ἥτις ἂν ἣν, βασιλέος ἐπιχρα- 

, - , - P) , » , 

τέοντος τῆς ϑαλάσσης. νῦν δὲ ϑηναίους ἂν vig λέγων 
- , - € , 3 » € , 3 

σωτῆρας γενέσϑαι τῆς Ἑλλάδος οὐκ ἂν ἁμαρτάνοι τἄλη- 
τ , - ΄, " 

Séog. οὗτοι γὰρ ἐπὶ ὁχότερα τῶν πρηγμάτων ἐτράποντο, 
ταῦτα δέψειν ἔμελλε" ἑλόμενοι δὲ τὴν Ἑλλάδα ττιεριεῖναι 
3 , - NC ^ - * , cr π ) , 

ἐλευϑέρην, τοῦτο τὸ Ελληνιχὸν πᾶν τὸ λοιπόν, ὅσον μὴ ἐμή-- 
s τ 21 , , , 

δισε, αὐτοὶ οὗτοι ἦσαν οἱ ἐ:τεγείραντες καὶ βασιλέα μετά γε 
' 3 , 3 , , 3. J , 

ϑεοὺς ἀνωσάμενοι. οὐδὲ σφεας χρηστήρια φοβερὰ ἐλϑόντα 
2 - X342 - , » 2 - ' € 

&x Ζελφῶν καὶ ὃς δεῖμια βαλόντα ἔπεισε ἐχλιπεεῖν τὴν Ἔλ- 

λάδα, ἀλλὰ καταμείναντες ἀνέσχοντο τὸν ἐπιόντα ui τὴν 
χώρην δέξασϑαι. πέμψαντες γὰρ οἱ Ιϑηναῖοι ἐς “ελφοὺς 
ϑεοϊτρόπους χρηστηριάζεσϑαι ἦσαν ἑτοῖμοι" καί σφι ττοιή-- 
σασι ττερὶ τὸ ἱρὸν τὰ νομιζόμενα, ὡς ἐς τὸ μέγαρον ἐσελϑόν- 

e - € ΄ - » “ἰ “5 ΓᾺ , 
τὲς ἵζοντο, χρᾷ ἢ Πυϑίη, τῇ οὔνομα vv “ριστονίχη, vae. 

€) μέλεοι, τί χάϑησϑε; λιπὼν φεῦγ᾽ ἔσχατα γαίης 
δώματα xal πόλιος τροχοειδέος ἄχρα κάρηνα. 

, ' c Ὶ δ , , , * - 

οὔτε γὰρ v κεφαλὴ μένει ἔμπεδον οὔτε τὸ σῶμα, 
, , , 3 " , , οὔτε 7ztÓÓEG νέατοι OUT ὠν χέρες, οὔτε TL μέσσης 

λείπεται, ἀλλ᾽ ἀίδηλα τεέλει" κατὰ γάρ μιν ἐρείχεει 
- " * 2 ᾽ν 3) L] [24 ὃ ΑΕ 

ztÜg τε καὶ ὀξὺς Agno, Συριηγενὲς ἄρμα διώχων. 
πολλὰ δὲ χκἀλλ ἀπολεῖ πυργώματα, κοὺ τὸ σὸν οἷον" 

πολλοὺς δ᾽ ἀϑανάτων νηοὺς μαλερῷ πυρὶ δώσει, 
οἵ που νῦν ἱδρῶτι ῥδεεύμενοι ἑστήχασι, 

, , 2 , 

δείματι τταλλόμενοι, κατὰ δ᾽ ἀχροτάτοις ὀρόφοισι 
, , P , 3 , 

αἷμα μέλαν κέχυται, προϊδὸν καχότητος ἀνάγχας. 
ἀλλ (rov ἐξ ἀδύτοιο, χαχοῖς δ᾽ ἐπιχίδνατε ϑυμόν. 
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11 ταῦτα ἀχούσαντες οἱ τῶν ᾿Ιϑηναίων 9orósoL συμφορῇ 
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τῇ μεγίστῃ ἐχρέοντο. προβάλλουσι δὲ σφέας αὐτοὺς ὑπὸ 
τοῦ καχοῦ τοῦ χεχρησμένου Τίμων ὃ “ινδροβούλου, τῶν 

“ελφῶν ἀνὴρ δόχιμος ὁμοῖα τῷ μάλιστα, συνεβούλευέ 
σφι ἱχετηρίας λαβοῦσι δεύτερα αὖτις ἐλϑόντας χρᾶσϑαι 
τῷ χρηστηρίῳ ὡς ἱχέτας. πειϑομένοισι δὲ ταῦτα τοῖσι 
᾿ιϑηναίοισι xoi λέγουσι “ὠναξ, χρῆσον ἡμῖν ἄμεινόν τι 
περὶ τῆς πατρίδος, αἰδεσϑεὶς τὰς ἱχετηρίας τάσδε τάς τοι 

ἥκομεν φέροντερ᾽ ἢ oU τοι ἄπιμεν ἐχ τοῦ ἀδύτου, ἀλλ᾽ 
αὐτοῦ τῇδε μενέομεν ἔστ᾽ ἂν καὶ τελευτήσωμεν᾽", ταῦτα δὲ 
λέγουσι 1) πρόμαντις χρᾷ δεύτερα τάδε. 

οὐ δύναται Παλλὰς “ὦ Ὀλύμπιον ἐξιλάσασϑαι 
λισσομένη πολλοῖσι λόγοις xal μήτιδι πυχνῇ. 
σοὶ δὲ τόδ᾽ αὖτις ἔπος ἐρέω, ἀδάμαντι πελάσσας. 
τῶν ἄλλων γὰρ ἁλισχομένων ὅσα Κέχροπος οὖρος 
ἐντὸς ἔχει χευϑιιών τε Κιϑαιρῶνος ζαϑέοιο, 
τεῖχος Τριτογενεῖ ξύλινον διδοῖ εὐρύοπα Ζεύς 
μοῦνον ἀπόρϑητον τελέϑειν, τὸ σὲ τέχνα v ὀνήσει. 
μηδὲ σύ y ἱπποσύνην τὲ μένειν καὶ τεεζὸν ἰόντα 
πολλὸν ἀπ᾿ ἠπείρου στρατὸν ἥσυχος, ἀλλ᾽ ὑποχωρεῖν 
νῶτον ἐπιστρέψας" ἔτι τοί stove χἀντίος ἔσσῃ. 
ὦ ϑείη Σαλαμίς, ἀπολεῖς δὲ σὺ τέχνα γυναιχῶν 

ἢ που σχιδναμένης “]ημήτερος ἢ συνιούσης. 
ταῦτά σφι ἠπιώτερα γὰρ τῶν προτέρων xci ἦν καὶ ἐδόχεε 
εἶναι, συγγραψάμενοι ἀπαλλάσσοντο ἐς τὰς ϑήνας. ὡς δὲ 
ἀπελϑόντες οἱ ϑεοπρόποι ἀπήγγελλον ἐς τὸν δῆμον, γνῶ- 
μαι χαὶ ἄλλαι πολλαὶ ἐγίνοντο διζημένων τὸ μαντήιον, καὶ 
αἵδε συνεστηχυῖαι μάλιστα. τῶν ττρεσβυτέρων ἔλεγον μετεξ- 
ἕτεροι δοχέειν σφι τὸν ϑεὸν τὴν ἀχρόπολιν χρῆσαι περιέσε- 
σϑαι" 1) γὰρ ἀχρόπολις τὸ πάλαι τῶν ϑηνέων ῥδηχῷ ἀπέ- 
φραχτο. οἱ μὲν δὴ κατὰ τὸν φραγμὸν συνεβάλλοντο τοῦτο 
τὸ ξύλινον τεῖχος εἶναι, οἱ δ᾽ αὖ ἔλεγον τὰς νέας σημαίνειν 
τὸν ϑεόν, xal ταύτας παραρτέεσϑαι ἐχέλευον τὰ ἄλλα ἀπένγ-- 
τας. τους ὦν δὴ τὰς νέας λέγοντας εἶναι τὸ ξύλινον τεῖχος 

ἔσφαλλε τὰ δύο τὰ τελευταῖα δηϑέντα ὑπὸ τῆς Πυϑίης, 
ὦ ϑείη Σαλαμίς, ἀπολεῖς δὲ σὺ τέχνα γυναικῶν 

5 που σχιδναμένης Ζημήτερος ἢ συνιούσης. 
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κατὰ ταῦτα và ἔπεα συνεχέοντο al γνῶμαι τῶν φαμένων 
τὰς νέας τὸ ξύλινον τεῖχος εἶναι" οἱ γὰρ χρησμολόγοι 
ταύτῃ ταῦτα ἐλάμβανον, ὡς ἀμφὶ Σαλαμῖνα δεῖ σφέας 
ἑσσωϑῆναι ναυμαχίην τταρασχευασαμένους. 

Ἦν δὲ τῶν τις ᾿ϑηναίων ἀνὴρ ἐς πρώτους νεωστὶ 
παριών, τῷ οὔνομα μὲν ἣν Θεμιστοκλέης, παῖς δὲ Νεο- 

χλέος ἐχαλέετο᾽ οὗτος ὡνὴρ οὐκ ἔφη ττᾶν ὀρϑῶς τοὺς χρη- 
σμολόγους συμβάλλεσϑαι, λέγων τοιάδε, εἰ ἐς ϑηναίους 

εἶχε τὸ ἔπος εἰρημένον ἐόντως, οὐκ ἂν οὕτω μιν δοχέειν 
ἠπίως χρησϑῆναι, ἀλλ ὧδε “ὦ σχετλίη Σαλαμίς" ἀντὶ 
τοῦ "dO ϑείη Σαλαμίς", εἴ πέρ γε ἔμελλον οἱ οἰκήτορες 
ἀμφ᾽ αὐτῇ τελευτήσειν" ἀλλὰ γὰρ ἐς τοὺς τπτολεμίους τῷ ϑεῷ 
εἰρῆσϑαι τὸ χρηστήριον συλλαμβάνοντι χατὰ τὸ ὀρϑόν, 
ἀλλ οὐκ ἐς ϑηναίους. παρασχευάζεσϑαι ὧν αὐτοὺς ὡς 
γαυμαχήσοντας συνεβούλευε, ὡς τούτου ἐόντος τοῦ ξυλίνου 

τείχεος. ταύτῃ Θεμιστοχλέος ἀποφαινομένου ϑηναῖοι 
ταῦτά σφι ἔγνωσαν αἱρετώτερα εἶναι μᾶλλον ἢ τὰ τῶν 
χρησμολόγων, oi οὐκ ἔων ναυμαχίην ἀρτέεσϑαι, τὸ δὲ 
σύμπαν εἶναι οὐδὲ χεῖρας ἀνταείρεσϑαι, ἀλλ᾿ ἐκλιπόντας 
χώρην τὴν Ἀττικὴν ἄλλην τινὰ οἰχίζειν. ἑτέρη τε Θεμι- 
στοχλέϊ γνώμη ἔμπτροσϑε ταύτης ἐς καιρὸν ἠρίστευσε, ὅτε 
᾿ιϑηναίοισι γενομένων χρημάτων μεγάλων ἐν τῷ κοινῷ, 

τὰ ix τῶν μετάλλων σφι προσῆλϑε τῶν ἀπὸ “αυρείου, 
ἔμελλον λάξεσϑαι ὀρχηδὸν ἕχαστος δέχα δραχμάς, τότε 
Θεμιστοχλέης ἀνέγνωσε ᾿Ιϑηναίους τῆς διαιρέσιος ταύτης 
παυσαμένους γέας τούτων τῶν χρημάτων σποιήσασϑαι 

διηχοσίας ἐς τὸν πόλεμον, τὸν πρὸς Αἰγινήτας λέγων" 

οὗτος γὰρ ὃ πόλεμος συστὰς ἔσωσε τότε τὴν Ἑλλάδα, 
ἀναγκάσας ϑαλασσίους γενέσϑαι ϑηναίους. αἱ δὲ ἐς τὸ 

μὲν ἐποιήϑη σαν, οὐκ ἐχρήσϑησαν, ἐς δέον δὲ οὕτω τῇ 
Ἑλλάδι ἐγένοντο. αὗταί τε δὴ αἱ νέες τοῖσι ϑηναίοισι 

σπροποιηϑεῖσαι ὑπῆρχον, ΚΝ τε ἔδεε ττροσναυττηγέε- 
σϑαι. ἔδοξέ τέ σφι μετὰ τὸ χρηστήριον βουλευομένοισι 
ἐπιόντα ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα τὸν βάρβαρον δέκεσϑαι τῇσι 
γηυσὶ πανδημεί, τῷ ϑεῷ πειϑομένους, ἅμα Ἑλλήνων τοῖσι 
βουλομένοισι. 

Τὰ μὲν δὴ χρηστήρια ταῦτα τοῖσι ϑηναίοισι ἐγεγόνεε" 

143 

144 

145 



147 

156 HPOAOTOY H. 145—147. 

συλλεγομένων δὲ ἐς τὠυτὸ τῶν περὶ τὴν Ἑλλάδα [Ἑλλήνων 
τῶν] τὰ ἀμείνω φρονεόντων xai διδόντων σφίσι λόγον καὶ 
πίστιν, ἐνϑαῦτα ἐδόχεε βουλευομένοισι αὐτοῖσι πρῶτον 
μὲν χρημάτων πάντων χαταλλάσσεσϑαι τάς τε ἔχϑρας καὶ 
τοὺς xav ἀλλήλους ἐόντας πολέμους" ἦσαν δὲ πρός τινας 

zal ἄλλους ἐγχεχρημένοι, ὃ δὲ ὦν μέγιστος ᾿Ιϑηναίοισί τε 
xci «Αἰγινήτῃσι. μετὰ δὲ πυνϑανόμενοι Ξέρξην σὺν τῷ 
στρατῷ εἶναι ἐν Σάρδισι, ἐβουλεύσαντο κατασχόπους πέμ- 
πειν ἐς τὴν σίην τῶν βασιλέος πρηγμάτων, ἐς ἤργος τε 
ἀγγέλους δμαιχμίην συνθησομένους πρὸς τὸν Πέρσην, καὶ 
ἐς Σιχελίην ἄλλους πέμπειν παρὰ Γέλωνα τὸν Zfewoué- 

» , , , - C , 

γεος, ἔς τε Κέρκυραν, «sÀevcovrag βωϑέειν τῇ Ἑλλάδι, 
καὶ c Κρήτην ἄλλους, φρονήσαντες εἴ χως ἕν τὲ γένοιτο 

? 

c 

0 Ἑλληνιχὸν xol εἶ συγχύψαντες τὠυτὸ πρήσσοιεν ττάγ-- 
, - CA M 

τες, ὡς δεινῶν ἐπιόντων Óóuoíog πᾶσι Ἕλλησι. τὰ δὲ 
£^ Fr , , 5 3 - ^ 

Τέλωνος τορήγματα μεγάλα ἐλέγετο εἶναι, οὐδαμῶν Ἕλλη- 
E “ 3 4^4 2t 

γίχων τῶν οὐ πολλὸν μέξω. 
64 ' - , 2} z . ἪΡ , ; ^ ». 

Qo δὲ ταῦτά σφι ἔδοξε, παταλυσάμξνοι τὰς ἔχϑρας 
- Α , , L 2 

πρῶτα μὲν κατασχόπους πέμπουσι ἐς τὴν “σίην ἄνδρας 
- 2 , " , ^ L 

τρεῖς. οἱ δὲ ἀπιχόμενοί τε ἐς Σάρδις xal καταμαϑόντες 
^ f ^7 , c 5 PT 2 , 

τὴν βασιλέος στρατιήν, ὡς ἑπάϊστοι ἐγένοντο, βασανι- 
ς ' - - - — - , 

σϑέντες ὑπὸ τῶν στρατηγῶν τοῦ πεζοῦ στρατοῦ, ἀπή- 
yovro ὡς ἀπολεόμενοι. καὶ τοῖσι μὲν καταχέχριτο ϑάνατος, 

Ξέρξης δὲ ὡς ἐπύϑετο ταῦτα, μεμφϑεὶς τῶν στρατηγῶν 
M , , - , 3 , 

τὴν γνώμην πέμπει τῶν τινας δορυφόρων, ἐντειλάμενος, 
- , A] , t- » , 

ἢν χαταλάβωσι τοὺς κατασχόπους ζώοντας, ἄγειν παρ᾽ 
, , 3 N 3 

ἑωυτόν. ὡς δὲ ἔτι περιεόντας avrovg κατέλαβον xal ἦγον 
3.23 ' "P ' 2 - , ὡς XESES 
ἐς ὄψιν τὴν βασιλέος, τὸ ἐνϑεῦτεν πυϑόμενος ἐπὶ οἷσι 
ἦλϑον, ἐκέλευσέ σφεας τοὺς δορυφόρους περιάγοντας ἐπι- 

; " * ' ' ι B 

δείχνυσϑαι πάντα τε τὸν πεζὸν στρατὸν καὶ τὴν ἵσεπον, 

ἐπεὰν δὲ ταῦτα ϑηεύμενοι ἔωσι πλήρεες, ἀποπέμπειν ἐς 
' M ' , 3 , 

τὴν ἂν αὐτοὶ ἐϑέλωσι χώρην ἀσινέας. ἐπιλέγων δὲ τὸν 
» , - 2472 c 

λόγον τόνδε ταῦτα ἐνετέλλετο, ὡς εἰ uiv ἀπώλοντο οἱ 
, |»23 »^ ' - , , 

χατάσχοποι, OUT Gv τὰ ἑωυτοῦ πρήγματα προεπύϑοντο 
c CE 2 , " 3 2 » M ᾿ 

οἱ Ἕλληνες ἑόντα λόγου μέζω, ovr ἂν τι τοὺς πολεμίους 
, “ - 3 , , 

μέγα ἐσινέατο, ἄνδρας τρεῖς ἀπολέσαντες" νοστησάντων 
δὲ τούτων ἐς τὴν Ἑλλάδα δοχέειν ἔφη ἀχούσαντας τοὺς 
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Ἕλληνας τὰ ἑωυτοῦ πρήγματα πρὸ τοῦ στόλου τοῦ γινο- 
μένου παραδώσειν σφέας τὴν ἰδίην ἐλευϑερίην, καὶ οὕτω 
οὐδὲ δεήσειν ἐπ᾽ αὐτοὺς στρατηλατέοντας πρήγματα ἔχειν. 
οἶχε δὲ αὐτοῦ αὕτη ἡ γνώμη τῇδε ἄλλῃ. ἐὼν γὰρ ἐν βύδῳ 
ὁ Ξέρξης εἶδε πλοῖα ἐχ τοῦ Πόντου σιταγωγὰ διεχπλώοντα 
τὸν Ἑλλήσποντον, ἔς τε “ἴγιναν χαὶ “Πελοπόννησον χομι- 
ζόμενα. οἱ μὲν δὴ πάρεδροι αὐτοῦ ὡς ἐπύϑοντο πολέμια 

εἶναι τὰ πλοῖα, ἑτοῖμοι ἤσαν αἱρέειν αὐτά, P qr ΕΒ 
ἐς τὸν βασιλέα ὁχότε παραγγελέει. ὃ δὲ Ξέρξης εἴρετο 
αὐτοὺς ὅχῃ τυλώοιεν" οἱ δὲ εἶπαν ἡ “ἐς τοὺς σοὺς πολ. ἱἐμίους, 

ὦ δέσποτα, σῖτον ἄγοντες. ὃ δὲ ὑπολαβὼν i ἔφη “οὐχ ὧν 
καὶ ἡμεῖς ἐχεῖ πτλώομεν ἔνϑαττερ xal οὗτοι τοῖσί τε ἄλλοισι 
ἐξηρτυμένοι χαὶ σίτῳ; τί δῆτα ἀδιχέουσι οὗτοι ἡμῖν σιτία 
σιαραχομίζοντες;" 

Οἱ μέν vvv χατάσχοποι οὕτω ϑηησάμενοί τε xol &mo- 
σεμφϑέντες ἐνόστησαν ἐς τὴν Εὐρώπην, οἱ δὲ συνωμόται 
€ - , - 

Ἑλλήνων ἐπὶ τῷ Πέρσῃ μετὰ τὴν ἀπόπεμιψιν τῶν κατα- 
σχύπων δεύτερα ἢ ἔπεμπον ἐς ἄργος ἀγγέλους. ἀργεῖοι δὲ 
λέγουσι τὰ χατ' ἑωυτοὺς γενέσϑαι ὧδε. πυϑέσϑαι γὰρ 

αὐτίχα xcv ἀρχὰς τὰ ἐχ τοῦ βαρβάρου ἐγειρόμενα ἐπὶ τὴν 
Ἑλλάδα, πυϑόμενοι δέ, «ci μαϑόντες ὥς σφεας οἱ Ἕλ- 

Ànveg ττειρήσονται παραλαμβάνοντες ἐπὶ τὸν Πέρσην, τεέμ-- 
, 3 , ' * 2 , VaL ϑεοπρόπους ἐς 4Ζελφούς, τὸν ϑεὸν ἐπειρησομένους 

ὥς σφι μέλλει ἄριστον ποιεῦσι γενέσϑαι" νεωστὶ γὰρ 
σφέων τεϑνάναι ἐξαχισχιλίους ὑπὸ “αχεδαιμονίων xai 
Κλεομένεος τοῦ Ἀναξανδρίδεω, τῶν δὴ εἵνεχεν σπτέμτστεειν. 

' M , 2 , 2 - 32 - , 

τὴν δὲ Πυϑίην ἐπειρωτέουσι αὑτοῖσι ἀνελεῖν τάδε. 
ἐχϑρὲ περιχτιόγνεσσι, φίλ ἀϑανάτοισι ϑεοῖσιν, 
εἴσω τὸν προβόλαιον ἔχων πεφυλαγμένος ἧσο 
χαὶ χεφραλὴν σπιεφύλαξο᾽ χάρη δὲ τὸ σῶμα σαύώσει. 

ταῦτα μὲν τὴν Πυϑίην χρῆσαι πρότερον, μετὰ δὲ ὡς 
35 - ' 2 ^^ 3 X ἂς “ἢ 3 - 3 M ' 

&A9ely τοὺς ἀγγέλους ἐς δὴ τὸ Zoyog, ἐπελϑεῖν ἐπὶ τὸ 

βουλευτήριον χαὶ λέγειν τὰ ἐντεταλμένα. τοὺς δὲ πρὸς τὰ 
λεγόμενα ὑποχρίνασϑαι ὡς ἑτοῖμοί εἶσι Ἀργεῖοι ποιέειν 
ταῦτα τριήχοντα ἔτεα εἰρήνην σπεισάμενοι “αχεδαιμο- 
γίοισι xal ἡγεόμενοι χατὰ τὸ ἥμισυ πάσης τῆς συμμαχίης" 
χαίτοι κατά γε τὸ δίχαιον γίνεσϑαι τὴν ἡγεμονίην ἑωυτῶν, 
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ἀλλ ὅμως σφι ἀποχρᾶν κατὰ τὸ ἥμισυ ἡγεομένοισι. ταῦτα 
μὲν λέγουσι τὴν βουλὴν ὑποχρίνασϑαι, καίπερ ἀπαγορεύ- 
οντός σφι τοῦ χρηστηρίου μὴ ποιέεσϑαι τὴν πρὸς τοὺς 
Ἕλληνας συμμαχίην. σπουδὴν δὲ ἔχειν σπονδὰς γενέσϑαι 
τριηχοντοέτιδας, καίπερ τὸ χρηστήριον φοβεομένοισι, ἵνα 
δή σφι οἱ παῖδες ἀνδρωϑέωσι ἐν τούτοισι τοῖσι ἔτεσι" 
μὴ δὲ σπονδέων ἐουσέων ἐπιλέγεσϑαι, ἢν ἄρα σφέας κατα- 
λάβῃ πρὸς τῷ γεγονότι χαχῷ ἄλλο πταῖσμα πρὸς τὸν 
Πέρσην, μὴ τὸ λοιπὸν ἔωσι “αχεδαιμονίων ὑπτήχοοι. τῶν 
δὲ ἀγγέλων τοὺς ἀπὸ τῆς Σπάρτης πρὸς τὰ ῥηϑέντα ἐκ 
τῆς βουλῆς ἀμείψασϑαι τοισίδε, πεερὶ μὲν σπτονδέων ἀνοί- 
σειν ἐς τοὺς πελεῦνας, περὶ δὲ ἡγεμονίης αὐτοῖσι ἐντετάλ- 

ϑαι ὑποχρίνασϑαι, χαὶ δὴ λέγειν, σφίσι μὲν εἶναι δύο 
βασιλέας, ργείοισι δὲ ἕνα. οὐκ ὧν δυνατὸν εἶναι τῶν 
ἐχ Σπάρτης οὐδέτερον παῦσαι τῆς ἡγεμονίης, μετὰ δὲ δύο 
τῶν σφετέρων ὁμόψηφον τὸν Agysiov εἶναι κωλύειν οὐδέν. 
οὕτω δὴ οἱ “ργεῖοί φασι οὐκ ἀνασχέσϑαι τῶν Σπαρτιη- 
τέων τὴν πλεονεξίην, ἀλλ ἑλέσϑαι μᾶλλον ὑπὸ τῶν βαρ- 
βάρων ἄρχεσϑαι ἢ τι ὑπεῖξαι ““αχεδαιμονίοισι, προειπεῖν 
τε τοῖσι ἀγγέλοισι πρὸ δύντος ἡλίου ἀπαλλάσσεσϑαι &x 
τῆς ᾿ργείων χώρης, εἰ δὲ μή, περιέψεσϑαι ὡς πολεμίους. 

αὐτοὶ μὲν “ργεῖοι τοσαῦτα τούτων πέρι λέγουσι" ἔστι 
δὲ ἄλλος λόγος λεγόμενος ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα, ὡς Ξέρξης 
ἔπεμιψψε κήρυχα ἐς ἄργος πρότερον ἤπερ ὁρμῆσαι στρα- 
τεύεσϑαι ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα. ἐλθόντα δὲ τοῦτον λέγεται 
εἶσχται “ἄνδρες “ργεῖοι, βασιλεὺς Ξέρξης τάδε ὑμῖν λέγει. 
ἡμεῖς νομίζομεν Πέρσην εἶναι m^ οὗ ἡμεῖς γεγόναμεν, 
παῖδα Περσέος τοῦ “ανάης, γεγονότα ἐχ τῆς Κηφέος ϑυ- 

γατρὸς νδρομέδης. οὕτω ἂν ὧν εἴημεν ὑμέτεροι ἀπό- 
γονοι. οὔτε ὦν ἡμέας οἰχὸς ἐτεὶ τοὺς ἡμετέρους προγόνους 
στρατεύεσϑαι, οὔτε ὑμέας ἄλλοισι τιμωρέοντας ἡ μῖν ἀντι- 
ξόους γενέσϑαι, ἀλλὰ παρ᾽ ὑμῖν αὐτοῖσι ἡσυχίην ἔχοντας 
χατῆσϑαι. ἣν γὰρ ἐμοὶ γένηται κατὰ νόον, οὐδαμοὺς 
μέζονας ὑμέων ἄξω. ταῦτα ἀχούσαντας “ργείους λέγε- 
ται πρῆγμα ποιήσασϑαι, χαὶ παραχρῆμα μὲν οὐδὲν Enmay- 
γελλομένους μεταιτέξιν, ἐπεὶ δέ σφεας παραλαμβάνειν 
τοὺς Ἕλληνας, οὕτω δὴ ἐπισταμένους ὅτι οὐ μεταδώσουσι 

iili dines 
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τῆς ἀρχῆς “1αχεδαιμόνιοι μεταιτέειν, ἵνα ἐπὶ προφάσιος 
, , - ἡσυχίην ἄγωσι. συμττεσεῖν δὲ τούτοισι xal τόνδε τὸν λόγον 

λέγουσί τινες Ἑλλήνων, πολλοῖσι ἔτεσι ὕστερον γενόμενον 
τούτων. τυχεῖν &v Σούσοισι τοῖσι Μεμνονίοισι ἐόντας 
C7. 7 ce 2 7) 3 , ,ὔ 
ἑτέρου πρήγματος εἵνεχεν ἀγγέλους ϑηναίων, Καλλίην τε 
τὸν ἹἹπ:τονίχου καὶ τοὺς μετὰ τούτου ἀναβάντας, “Ἀργείους 
δὲ τὸν αὐτὸν τοῦτον χρόνον zéuwWavroac xci τούτους ἐς 

- 3 , 2j - 3 Φ ' -- ; » 

Σοῦσα ἀγγέλους εἰρωτᾶν ΑΙρτοξέρξην τὸν Ξέρξεω εἴ σφι 
ἔτι ἐμμένει τὴν πρὸς Ξέρξην φιλίην συνεχεράσαντο, ἢ 
γομιζοίατο πρὸς αὐτοῦ εἶναι πολέμιοι" βασιλέα δὲ ἄρτο- 
ξέρξην μάλιστα ἐμμένειν φάναι, χαὶ οὐδεμίαν νομίζειν 
πόλιν ἤργεος φιλιωτέρην. εἰ μέν νυν Ξέρξης τε ἀπέ- 

- , , 2 » UN J L 2} 

στεμψε ταῦτα λέγοντα χήρυχα ég AMoyog xai Aoytíov ἂἃγ- 
2 , 2 - 2 , 3 , ' γελοι ἄναβαντες ég Σοῦσα ἑἕπειρώτεον ΑΙρτοξέρξην περὶ 

φιλίης, οὐκ ἔχω ἀτρεχέως εἶπαι, οὐδέ τινα γνώμην περὶ 
αὐτῶν ἀποφαίνομαι ἄλλην γε ἢ τήνπερ αὐτοὶ “ργεῖοι 
λέγουσι. ἐπίσταμαι δὲ τοσοῦτο ὅτι, εἰ πάντες ἄνϑρωποι 
τὰ οἰχήια χαχὰ ἐς μέσον συνενείχαιεν ἀλλάξασϑαι βουλό- 
μενοι τοῖσι πλησίοισι, ἐγχύψαντες ἂν ἐς τὰ τῶν πέλας 
χαχὰ ἀσπασίως ἕχαστοι αὐτῶν ἀποφεροίατο ὀπίσω τὰ 
ἐσηνείχαντο. οὕτω δὴ οὐκ “ργείοισι αἴσχιστα :τεποίηται. 
2 M Q9 ’ , ' , , , ' 2 
ἐγὼ δὲ ὀφείλω λέγειν τὰ λεγόμενα, πείϑεσϑαί γε uiv οὐ 

παντάπασι ὀφείλω, καί μοι τοῦτο τὸ ἔπος ἐχέτω ἐς πάντα 

τὸν λόγον᾽ ἐπεὶ καὶ ταῦτα λέγεται, ὡς ἄρα “ργεῖοι ἦσαν 
οἵ ἐπιχαλεσάμενοι τὸν Πέρσην ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα, ἐπειδή 
σφι πρὸς τοὺς “αχεδαιμονίους χαχῶς ἡ αἰχμὴ ἑστήχεε, 
πᾶν δὴ βουλόμενοί σφι εἶναι πρὸ τῆς παρεούσης λύπης. 

Τὰ μὲν περὶ Τργείων εἴρηται, ἐς δὲ τὴν Σικελέην ἄλλοι 
E » 3s - , , 

τε ἀπίκατο ἄγγελοι ἀπὸ τῶν συμμάχων συμμίξοντες 
Τέλωνι, xai δὴ χαὶ ἀπὸ τῶν “αχεδαιμονίων Σύαγρος. 
τοῦ δὲ Γέλωνος τούτου πρόγονος, οἰχήτωρ ὃ ἐν Γέλῃ, ἣν 
&x νήσου Τήλου τῆς ἐπὶ Τριοτιίῳ χειμένης᾽ ὃς χτιζομένης 

L - , ^ , 2 

Τέλης ὑπὸ “ινδίων τε τῶν ἐκ Ῥόδου «oi Avruqruov ovx 
ἐλείφρϑη. ἀνὰ χρόνον δὲ αὐτοῦ. οἱ ἀπόγονοι γενόμενοι 
ἱροφάνται τῶν χϑονίων ϑεῶν διετέλεον ἐόντες, Τηλίνεω 
ἑνός τευ τῶν προγόνων χτησαμένου τρόπῳ τοιῷδε. ἐς 
M ^ , 4}, ^ € a πέλ 2. , 2} Σ » h) E 

αχτώριον πόλιν τὴν ὑπτὲρ Γέλης οἰχημένην ἔφυγον ἄνδρες 
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, , c , , 5 c , , 

Γελῴων στάσι ἑσσωθέντες. τούτους ὧν ὁ Τηλίνης χατή-- 
γαγε ἐς Τέλην, ἔχων οὐδεμίαν ἀνδρῶν δύναμιν ἀλλ᾽ ἱρὰ 

, ^" - ce ^ 94-37 » 3-4 2 , 

τούτων τῶν ϑεῶν. ὅϑεν δὲ αὐτὰ ἔλαβε v, αὐτὸς ἐχτήσατο, 
- 3 . , 343 , 

τοῦτο οὐχ ἔχω εἶπαι" τούτοισι δ᾽ ὧν πίσυνος ἐὼν κατή- 
14 3 2 - , - - 

yaye, ἐπὶ ᾧ τε οἱ ἀπόγονοι αὐτοῦ ἱροφάνται τῶν ϑεῶν 
ἔσονται. Oud μοι cv xol τοῦτο γέγονε πρὸς và πυν- 
ϑάνομαι, κατεργάσασϑαι Τηλίνην ἔργον τοσοῦτο" τὰ τοι- 

- * , - C S i 

αὔτα γὰρ ἔργα οὐ πρὸς τοῦ ἅπαντος ἀνδρὸς νενόμιχα γίνε- 
ϑαι, ἀλλὰ πρὸς ψυχῆς τε ἀγαϑῆς χαὶ δώμης ἀνδρηίης" σϑαι, “ἄλλα πρὸς Ψυχῆς ve ἀγαϑὴης καὶ Qoo avoens 

, * - , - , * € 

ὃ δὲ λέγεται πρὸς τῆς Σιχελίης τῶν οἰχητόρων và ὑπε- 
ναντία τούτων πεφυχέναι ϑηλυδρίης ve καὶ μαλαχώτερος 
ἀνήρ. οὕτω μέν vvv ἐχτήσατο τοῦτο τὸ γέρας" Κλεάνδρου 
δὲ τοῦ Παντάρεος τελευτήσαντος τὸν βίον, ὃς ἐτυράγννευσε 
μὲν Γέλης ἑπτὰ ἔτεα, ἀπέϑανε δὲ ὑπὸ Σαβύλλου ἀνδρὸς 
Τελῴου, ἐνθαῦτα ἀναλαμβάνει τὴν μουναρχίην Ἱπποχρά- 

^e Κλεάνδρου ἐὼν ἀδελφεός. ἔχοντος δὲ Ἱπποχράτεο τῆς ὁ «peog. ἔχ S «QeTEoG 
^ , c , 3 ' ,ὔ -€ , 3 , 

τὴν τυραννίδα, ὃ Γέλων ἐὼν Τηλίνεω τοῦ ἱροφάντεω ἀπό- 
^ - 2r À 3 , - T - 

yovog, πολλῶν μετ᾽ ἄλλων xci Αἰνησιδήμου τοῦ Παταϊχοῦ 
[0c] ἦν δορυφόρος Ἱπποχράτεος. μετὰ δὲ οὐ πολλὸν χρόνον 
δι᾽ ἀρετὴν ἀπεδέχϑη πάσης τῆς ἵππου εἶναι ἵππαρχος" 

, ' € , 

πολιορχέοντος γὰρ Ἱπποχράτεος Καλλιπολιήτας τε xcl 
Ναξίους xai Ζαγχλαίους τε χαὶ “εοντίνους xal πρὸς Συρη- 

χοσίους τε xai τῶν βαρβάρων συχνούς, ἀνὴρ ἐφαίνετο £v 
τούτοισι τοῖσι πολέμοισι ἐὼν ὃ Γέλων λαμπρότατος. τῶν 
δὲ εἶπον πολίων τούτων πλὴν Συρηχουσέων οὐδεμία στέ- 

, c , 

φευγε δουλοσύνην πρὸς Ἱπποχράτεος" Συρηχοσίους δὲ 
- , L - 3 , , , 

Κορίνϑιοί τε χαὶ Κερχυραῖοι ἐρρύσαντο μάχῃ ἑσσωϑέντας 
“ 7 , , ' E € ΄ 

ἐπὶ ποταμῷ Ἑλώρῳ. ἑρρύσαντο δὲ καὶ οὗτοι ἐπὶ τοισίδε 
᾽, “ ς , e , 

χαταλλάξαντες, ἐπ᾽ ᾧτε ᾿Ιπποχράτεϊ Καμάριναν Συρηχο- 
σίους παραδοῦναι. Συρηχοσίων δὲ ἦν Καμάρινα τὸ ἀρ- 
χαῖον. ὡς δὲ καὶ Ἱπιτοχράτεα τυραγννεύσαντα ἴσα ἔτεα τῷ 
ἀδελφεῷ Κλεάνδρῳ κατέλαβε ἀποϑανεῖν πρὺς πόλι Ὕβλῃ 

, 3 * ^ , c ^ c , et 

στρατευσάμενον ἐπὶ τοὺς Σιχελοὺς, οὕτω δὴ ὃ Γέλων τῷ 
, , - € , ; 

λόγῳ τιμωρέων τοῖσι Ἱπ:τοχράτεος παισὶ Εὐχλείδῃ ve καὶ 
, 3 , - , 

Κλεάνδρῳ οὐ βουλομένων τῶν πολιητέων χατηχόων ἔτι 
5 - 9! c - 35 εἶναι, τῷ ἔργῳ, ὡς ἐπεχράτησε μάχῃ τῶν Γελῴων, ἦρχε 
5 S. 2 , * € , - M 

αὐτὸς ἀποστερήσας τοὺς Ἱπποχράτεος παῖδας. μετὰ δὲ 
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- € * , , - 

τοῦτο τὸ εὕρημα τοὺς γαμόρους καλεομένους τῶν Συρη- 
χοσίων ἐχπεσόντας ὑπό τε τοῦ δήμου χαὶ τῶν σφετέρων 
δούλων, χαλεομένων δὲ Κυλλυρίων, ὃ Γέλων καταγαγὼν 
τούτους éx Κασμένης πόλιος ἐς τὰς Συρηχούσας ἔσχε xai 

ταύτας" ὃ γὰρ δῆμος ὃ τῶν Συρηχοσίων ἐπιόντι Γέλωνι 
παραδιδοῖ τὴν τιόλιν zal ἑωυτόν. ὃ δὲ ἐπείτε παρέλαβε 
τὰς Συρηχούσας, Τέλης μὲν ἐπιχρατέειν λόγον ἐλάσσω 
ἐποιέετο, ἐπιτρέψας αὐτὴν Ἱέρωνι ἀδελφεῷ ἕωυτοῦ" ὃ 
δὲ τὰς Συρηχούσας ἐχράτυνε, xai ἡσάν οἱ πάντα αἱ Συρή- 
χουσαι. αἱ δὲ παραυτίχα ἀνά v ἔδραμον xal ἀνέβλαστον. 

- * , [42 ^ 1 , 

τοῦτο μὲν γὰρ Καμαριναίους ἅπαντας ἐς τὰς Συρηχούσας 
ἀγαγὼν πολιήτας ἐποίησε, Καμαρίνης δὲ τὸ ἄστυ χατέ- 
σχαψε, τοῦτο δὲ Γελῴων ὑπερημίσεας τῶν ἀστῶν τὠυτὸ 
τοῖσι Καμαριναίοισι ἐποίησε. Μεγαρέας τε τοὺς ἐν Σιχελίῃ, 

ὡς πολιορχεόμενοι ἐς ὁμολογίην ττροσεχώρησαν, τοὺς μὲν 
αὐτῶν τειαχέας, ἀειραμένους τε πόλεμον αὐτῷ xol προσ- 
δοχέοντας ἀπολέεσθαι διὰ τοῦτο, ἀγαγὼν ἐς τὰς Συρη- 
χούσας πολιήτας ἑποίησε᾽ τὸν δὲ δῆμον τῶν Μεγαρέων 
ovx ἐόντα μεταΐτιον τοῦ πολέμου τούτου οὐδὲ προσδεχό- 
μενον χαχὸν οὐδὲν πείσεσϑαι, ἀγαγὼν xci τούτους ἐς τὰς 
Συρηχούσας ἀ;τέδοτο ἐπὶ ἐξαγωγῇ x Σιχελίης. τὠυτὸ δὲ ΟἿΑ 07 7: 10) D εν ηξ: 

- ^ 2 , * , 2 L , 

τοῦτο xal Εὐβοέας τοὺς ἐν Σιχελίῃ ἐποίησε διαχρίνας. 
ἐποίεε δὲ ταῦτα τούτους ἀμφοτέρους νομίσας δῆμον εἶναι 
συνοίχημα ἀχαριτώτατον. 

Τοιούτῳ μὲν τρόπῳ τύραννος ἐγεγόνεε μέγας ὃ Γέλων" 
, 25€ c£. 3F -. ες , 3 , ΡῚ ^ 

τότε Ó ὡς οἱ ἄγγελοι τῶν Ἑλλήνων ἀπίχατο ἐς τὰς Συρη- 
[4 2 , 2 -" 3 , »! , €c »r 

χούσας, ἐλθόντες αὑτῷ ἐς λόγους ἔλεγον τάδε. “᾿ἕπεμιμαν 

ἡμέας “αχεδαιμόνιοι καὶ ϑηναῖοι «al ol τούτων σύμι- 
μαχοι πταραλαμψομένους σε πρὸς τὸν βάρβαρον" τὸν γὰρ 
ἐπιόντα ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα πάντως χου πυνϑάνεαι, ὅτι 

, M τς , 4 , ' c , , 

Πέρσης ἀνὴρ μέλλει, ζεύξας τὸν Ελλήσποντον xoi ἐπάγων 
, bi 3. - ' 3 - 2 ,ὔ , πάντα τὸν ἠῷον στρατὸν £x τῆς “Ισίης, στρατηλατήσειν 

ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα, πρόσχημα μὲ j ἧς ἐπ᾿ ϑήνα ᾿ἄάδα, πρόσχημα μὲν ττοιεύμενος ὡς ἐπ᾿ ϑήνας 
2 , 3 , ^» - ^ ς , € 3 € -" 

ἐλαύνει, ἐν νόῳ δὲ ἔχων πᾶσαν τὴν Ἑλλάδα vr ἑωυτῷ 
ποιήσασϑαι. σὺ δὲ δυνάμιός τε ἥχεις μεγάλως, χαὶ μοῖρά 
oL τῆς Ἑλλάδος οὐκ ἐλαχίσ τα ἄρχοντέ ye Σιχελέης τοι τῆς c ovx ἐλαχίστη μέτα ἄρχοντί ye Σιχελίης, 
βώϑεέ τε τοῖσι ἐλευϑεροῦσι τὴν Ἑλλάδα χαὶ συνελευϑέρου. 
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ἁλὴς uiv γὰρ γινομένη πᾶσα ἡ Ἑλλὰς χεὶρ μεγάλη συν- 
, 9 , , - - , 

ἄγεται xal ἀξιόμαχοι γινόμεϑα τοῖσι ἐπιοῦσι" ἢν δὲ ἡμέων 
ς ' “- ς Ἂ δ , , bi b! oí μὲν καταπροδιδῶσι οἱ δὲ μὴ ἐϑέλωσι τιμωρέειν, τὸ δὲ 

ὑγιαῖνον τῆς Ἑλλάδος ἡ ὀλίγον, τοῦτο δὲ ἤδη δεινὸν γίνε- 
Ἁ , - €. € , ' ^ 23 , 2^ € , 

ται μὴ πέσῃ πᾶσα ἢ ElAdg. μὴ yàg ἐλπίσῃς, ἣν ἡμέας 
, ς , , 

χαταστρέψηται ὃ Πέρσης μάχῃ χρατήσας, ὡς οὐχὶ ἥξει 
παρὰ σέ γε, ἀλλὰ πρὸ τούτου φύλαξαι. βωϑέων γὰρ ἡμῖν 
σεωυτῷ τιμωρέεις᾽ τῷ δὲ εὖ βουλευϑέντι πρήγματι τε- 
λευτὴ ὡς τὸ ἐπίπαν χρηστὴ ἐϑέλει ἐπιγίνεσθαι: οἱ μὲν 

- 3) 3,4 * ' 3 , , , 

ταῦτα ἔλεγον, Γέλων δὲ πολλὸς ἔνεχέετο λέγων τοιάδε. 
«c» [27 , » , P] , 

ἄνδρες “Ἕλληνες, λόγον ἔχοντες τιλεονέχτην ἐτολμήσατε 
ἐμὲ σύμμαχον ἐπὶ τὸν βάρβαρον τταραχαλέοντες ἐλϑεῖν. 
αὐτοὶ δὲ ἐμεῦ πρότερον δεηϑέντος βαρβαριχοῦ στρατοῦ 

, [4 ἈΝ , - 

συνεπάψασϑαι, ὅτε μοι πρὸς Καρχηδονίους νεῖχος συν- 
ἧπτο, ἐπισχήπτοντός ve τὸν ΖΙωριέος τοῦ Ἀναξανδρίδεω 
πρὸς ᾿Εγεσταίων φόνον ἐχπρήξασϑαι, ὑποτείνοντός τε τὰ 
ἐμπόρια συνελευϑεροῦν ἀπ᾽ ὧν ὑμῖν μεγάλαι ὠφελεῖαί τὲ 
x«i ἐπαυρέσιες γεγόνασι, οὔτε ἐμεῦ εἵνεχεν ἤλϑετε βωϑή- 
σοντὲς οὔτε τὸν ΖΙωριέος φόνον ἐχττρηξόμενοι, τό τὲ xov 
ὑμέας τάδε πάντα ὑπὸ βαρβάροισι νέμεται. ἀλλ᾽ εὖ γὰρ 
ἡμῖν καὶ ἐπὶ τὸ ἄμεινον χατέστη. νῦν δὲ ἐπειδὴ τεεριελή-- 
^ c d 323 » 3 c , e M , 
λυϑὲ ὃ πόλεμος καὶ ἀπῖχται ég ὑμέας, οὕτω δὴ Γέλωνος 

μνῆστις γέγονε. ἀτιμίης δὲ πρὸς ὑμέων χυρήσας οὐχ ὅμοι- 
,ὔ c - - , , 

cgouat ὑμῖν, ἀλλ᾽ évoiuóg elut βωϑέειν παρεχόμενος διη- 
κοσίας τε τριήρεας xal δισμυρίους ὁπλίτας καὶ δισχιλίην 

ἵππον x«i δισχιλίους τοξότας «ci δισχιλίους σφενδονήτας 

«ci δισχιλίους ἱπποδρόμους ψιλούς" σῖτόν τε ἁπάσῃ τῇ 
“Ἑλλήνων στρατιῇ, tor ἂν διαπτολεμήσωμεν, ὑττοδέχομαι 

, ' , c , , 353€. παρέξειν. ἐπὶ δὲ λόγῳ τοιῷδε τάδε ὑπίσχομαι, ἐπὶ ᾧ 
, € - ^ , , 

στρατηγός τε xal ἡγεμὼν τῶν Ἑλλήνων ἔσομαι πρὸς τὸν 
3 2 » M , 3 3 » 2 Ν Δ' 2h y 

βάρβαρον. ἐπ᾿ ἄλλῳ δὲ λόγῳ ovr ἂν αὐτὸς ἔλϑοιμι ovr 
, - , , € ἂν ἄλλους zéuWauu. ταῦτα ἀχούσας οὔτε ἠνέσχετο ὃ 

v4 CR. , «(5 Δ, 5 , c ὃ 
Σύαγρος εἶπέ τε τάδε. "v χε uéy οἰμώξειε ὃ Πελοπίδης 

, , , * , 3 

ἀγαμέμνων πυϑόμενος Σπαρτιήτας τὴν ἡγεμονίην aza- 
- ς Ἁ , / x L 3 ^ , 

ραιρῆσϑαι ὑπὸ Γέλωνός ve «al Συρηχοσίων. ἀλλὰ τούτου 

uiv τοῦ λόγου μηχέτι μνησϑῆῇς, ὅχως τὴν ἡγεμονίην voL 
, -€ σπταραδώσομεν. ἀλλ᾽ εἰ μὲν βούλεαι βωϑέειν τῇ Ἑλλάδι, 
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i094 ἀρξόμενος 6x0 «1αχεδαιμονίων᾽ εἰ δ᾽ ἄρα μὴ δικαιοῖς 
ἄρχεσϑαι, σὺ δὲ μὴ βωϑέειν πρὸς ταῦτα ὃ Γέλων, 
ἐπειδὴ ὥρα ἀπεστραμμένους τοὺς λόγους τοῦ Συάγρου, 
τὸν τελευταῖόν σφι τόνδε ἐξέφαινε λόγον. “ὦ ξεῖνε Σπταρ- 
τιῆτα, ὀνείδεα κατιόντα ἀνθρώπῳ φιλέει ἐπανάγειν τὸν 
ϑυμόν. σὺ μέντοι ἀποδεξάμενος ὑβρίσματα ἐν τῷ λόγῳ 
οὔ u& πείσεις ἀσχήμονα ἐν τῇ ἀμοιβῇ γενέσϑαι. ὅχου δὲ 
ὑμεῖς οὕτω περιέχεσϑε τῆς ἡγεμονίης, olxóg χαὶ ἐμὲ 
μᾶλλον ὑμέων περιέχεσϑαι, στρατιῆς τε ἐόντα πολλαττλη-- 
σίης ἡγεμόνα καὶ νεῶν ττολλὸν πλεύνων. ἀλλ᾽ ἐπείτε ὑμῖν 
ὃ λόγος οὕτω ττροσάντης χατίσταται, ἡμεῖς τι ὑπείξομεν 
τοῦ ἀρχαίου λόγου. εἰ τοῦ μὲν πεζοῦ ὑμεῖς ἡγέοισϑε, 
τοῦ δὲ ναυτιχοῦ ἐγώ" εἰ δὲ ὑμῖν ἡδονὴ τοῦ κατὰ ϑάλασ- 
σαν ἡγεμονεύειν, τοῦ πεζοῦ ἐγὼ ἐϑέλω. καὶ ἢ τούτοισι 
ὑμέας χρεών ἐστι ἀρχέεσϑαι, ἢ ἀπιέναι συμμάχων τοιῶνδε 
ἐρήμους. Γέλων μὲν δὴ ταῦτα προετείνετο, φϑάσας δὲ 
ὃ ϑηναίων ἄγγελος τὸν “αχεδαιμονίων ἀμείβετό μιν 
τοισίδε. “ὦ βασιλεῦ Συρηχοσίων, οὐκ ἡγεμόνος δεομένη 
ἡ Ἑλλὰς ἀπέπεμψε ἡμέας πρὸς σέ, ἀλλὰ στρατιῆς. σὺ 
δὲ ὅχως μὲν στρατιὴν σπτέμψεις μὴ ἡγεόμενος τῆς Ἑλλάδος, 
οὗ προφαίνεις, ὡς δὲ στρατηγήσεις αὐτῆς, γλίχεαι. ὅσον 
μέν νυν παντὸς τοῦ Ἑλλήνων στρατοῦ ἐδέευ ἡγέεσϑαι, 
ἐξήρχεε ἡμῖν τοῖσι ϑηναίοισι ἡσυχίην ἄγειν, ἐπισταμέ- 
γοισι ὡς ὃ “άχων ἵχανός τοι ἔμελλε ἔσεσϑαι xal ὑπὲρ 

ἀμφοτέρων ἀπολογεόμενος" ἐπείτε δὲ ἁπάσης ἀπελαυνό- 
μενος δέεαι τῆς ναυτιχῆς ἄρχειν, οὕτω ἔχει τοι. οὐδ᾽ ἢν 
ὃ “άχων ἐπιῇ τοι ἄρχειν αὐτῆς, ἡμεῖς ἐπήσομεν" ἡμετέρη 
γάρ ἐστι αὕτη γε μὴ αὐτῶν βουλομένων “αχεδαιμονίων. 
τούτοισι μὲν ὦν ἡγέεσϑαι βουλομένοισι οὐκ ἀντιτείνοιιεν, 
ἄλλῳ δὲ παρήσομεν οὐδενὶ ναυαρχέειν. μάτην γὰρ ἂν ὧδε 
σπιάραλον Ἑλλήνων στρατὸν πλεῖστον εἴημεν χεχτημένοι, 
εἰ Συρηχοσίοισι ἐόντες ϑηναῖοι συγχωρήσομεν τῆς ἦἥγε- 
μονίης, ἀρχαιότατον μὲν ἔϑνος παρεχόμενοι, μοῦνοι δὲ 

ἐόντες οὐ μετανάσται Ἑλλήνων" τῶν xci Ὅμηρος ὃ ἐπο- 
ποιὸς ἄνδρα ἄριστον ἔφησε ἐς Ἴλιον ἀπιχέσϑαι τάξαι 
τε χαὶ διαχοσμῆσαι στρατόν. οὕτω οὐχ ὄνειδος οὐδὲν 
ἡμῖν ἐστὶ λέγειν ταῦτα." ἀμείβετο Γέλων τοισίδε. “ξεῖνε 
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ιϑηναῖε, ὑμεῖς οἴχατε τοὺς μὲν ἄρχοντας ἔχειν, τοὺς δὲ 
ἀρξομένους οὐχ ἕξειν. ἐπεὶ τοίνυν οὐδὲν ὑπιέντες ἔχειν 
τὸ πᾶν ἐθϑέλετε, οὐκ ἂν φϑάνοιτε τὴν ταχίστην ὀπίσω 
ἀπαλλασσόμενοι χαὶ ἀγγέλλοντες τῇ Ἑλλάδι ὅτι ἐκ τοῦ 
ἐνιαυτοῦ τὸ ἔαρ αὐτῇ ἐξαραίρηται." [οὗτος δὲ ὃ νόος 
τοῦδε τοῦ ῥήματος, τὸ ἐϑέλει λέγειν. δῆλα γὰρ ὡς ἐν τῷ 
ἐγιαυτῷ ἐστι τὸ ἔαρ δοχιμώτατον, τῆς δὲ τῶν Ἑλλήνων 
στρατιῆς τὴν ἑωυτοῦ στρατιήν. στερισχομένην ὦν τὴν 
Ἑλλάδα τῆς ἑωυτοῦ συμμαχίης εἴχαζε ὡς εἰ τὸ ἔαρ &x 

τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐξαραιρημένον εἴη.] 
Οἱ μὲν δὴ τῶν Ἑλλήνων ἄγγελοι τοσαῦτα τῷ Γέλωνι 

χρηματισάμενοι ἀπέπλωον" Γέλων δὲ πρὸς ταῦτα δείσας 
* T Cr , * D 

uiv περὶ τοῖσι Ἕλλησι μὴ οὐ δύνωνται τὸν βάρβαρον 
ὑπερβαλέσϑαι, δεινὸν δὲ χαὶ ovx ἀνασχετὸν ποιησάμενος 
ἐλϑὼν ἐς Πελοπόννησον ἄρχεσϑαι ὑπὸ “Ταχεδαιμονίων 

' , , , * Cv , 

ἐὼν Σικελίης τύραννος, ταύτην uiv τὴν ὁδὸν ἠμέλησε, Ó 
δὲ ἄλλης εἴχετο. ἐπείτε γὰρ τάχιστα ἐπύϑετο τὸν Πέρσην 
διαβεβηχότα τὸν Ἑλλήσποντον, πέμτπτει πεντηχοντέροισιε h 4 4 ? D 4 

n "T * , »! - 3 , , 

τρισὶ Κάδμον τὸν Σχύϑεω ἀνδρα Κῷον ἐς Ζελφούς, ἔχοντα 

χρήματα ττολλὰ xci φιλίους λόγους, καραδοχήσοντα τὴν 
, - , ^ ^ [5 , - , 

μάχην τῇ πεσέεται, καὶ ἣν uiv ὃ βάρβαρος νιχᾷ, τά τε 
΄ - , M - | C - 

χρήματα αὐτῷ διδόναι «cl γῆν τε xci ὕδωρ τῶν ἄρχει Ó 
C^ , » , ji , 

Γέλων, ἢν δὲ oi Ἕλληνες, ὀπίσω ἀπάγειν. ὃ δὲ Κάδμος 
€ ΄ , $4 . 

οὗτος πρότερον τούτων παραδεξάμενος παρὰ πατρὸς τὴν 
τυραννίδα Κῴων εὖ βεβηχυῖαν, ἑχών τε εἶναι καὶ δεινοῦ 
5 , Ψ ^ 34242 2 ^ , E , , 

ἐπιόντος οὐδενὸς ἀλλ ἀπὸ διχαιοσύνης ὃς μέσον Κῴοισι 

ϑεὶς τὴν ἀρχὴν οἴχετο ἐς Σιχελίην, ἔνϑα μετὰ Σαμίων χαταϑεὶς τὴν ἀρχὴν οἴχετο ἐς Σιχελίην, ἔνϑα μ utc) 
, , , , * 3 , 

ἔσχε τὲ xai χατοίχησε πόλιν Ζάγχλην τὴν ἐς Μεσσήνην 
- * » “ X € , * " 

μεταβαλοῦσαν τὸ ovvoua. τοῦτον δὴ ὃ Γέλων τὸν Κάδμον 
* , , 3 , * ΄, 

xal τοιούτῳ τρόπῳ ἀπιχόμενον διὰ δικαιοσύνην, τήν οἵ 
3 * 27 , 2 - 2" e ex 2 ; - 2 

αὐτὸς ἄλλην συνήδες ἐοῦσαν, &reuze* ὃς ἐπὶ τοῖσι ἄλλοισι 
δικαίοισι τοῖσι ἐξ ἑωυτοῦ ἐργασμένοισι xal τόδε ovx ἐλά- 
χιστον τούτων ἐλίπετο. χρατήσας γὰρ μεγάλων χρημάτων 

- , ' , , 

τῶν οἱ Γέλων ἐπετράπετο, παρεὸν χατασχέσϑαι οὐχ ἠϑέ- 
λησε, ἀλλ᾽ iei οἵ Ἕλληνες ἐπεχράτησαν τῇ ναυμαχίῃ xal σε, ἀλλ᾽ ἐπεὶ οἱ Ἕλληνες ράτησαν τῇ ναυμαχίῃ κΧ 
mA 2 7 , M N23 E yr 
Ξέρξης οἰχώχεε ἀττελαύνων, xai δὴ καὶ ἐχεῖνος ἀπτίχετο 

* ? c, * , 
ἐς τὴν Σιχελίην ἅπαντα τὰ χρήματα ἄγων. 
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Aéyevat δὲ xal τάδε ὑπὸ τῶν ἐν Σιχελίῃ οἰχημένων, 
€ c M , 2’ c ^ , c , 

ὡς ὅμως καὶ μέλλων ἄρχεσθαι ὑπὸ “αχεδαιμονίων ὃ 1- 
L - C ' , - 

λων ἐβώϑησε ἂν τοῖσι Ἕλλησι, εἰ μὴ ὑπὸ Θήρωνος τοῦ 
«Ἱϊνησιδήμου Ἀχραγαντίνων μουνάρχου ἐξελαϑεὶς ἐξ Ἱμέρης 
Τύήριλλος ὃ Κρινίππου τύραννος ξὼν “μέ ἐχεῦῖγε Om ἡριλλος 0 Κρινίππου τύραννος ξὼν ἹἹμέρης ἐπῆγε Urt 

2 * ^ ; - /; M , 12 , 

«vtOY τὸν χρόνον τοῦτον Φοινίκων xat “ιβύων καὶ Ipuocv 

χαὶ “Ζιγύων καὶ Ἑλισύχων χαὶ Σαρδονίων χαὶ Κυρνίων 
τριήχοντα μυριάδας zal στρατηγὸν αὐτῶν “μίλχαν τὸν 
ὥνγωνος, Καρχηδονίων ξόντα βασιλέα, χατὰ ξεινίην τε τὴν 
ς - € ΄ b) , ' , ^ ' 3 
ἑωυτοῦ ὃ Τήριλλος ἀναγνώσας, καὶ μάλιστα διὰ τὴν Ava- 
ξίλεω τοῦ Κρητίνεω προϑυμίην, ὃς Ρηγίου ἐὼν τύραννος, 
τὰ ἑωυτοῦ τέχνα δοὺς ὁμήρους, AMulÀxq ἐπῆγε ἐπὶ τὴν 

^ , - - »* ' 3 

Σικελίην τιμωρέων τῷ πενϑερῷ" Τηρίλλου γὰρ εἰχε ϑυ- 
, 3 c - 2} 35 , c ' 33 

γατέρα ναξίλεως, τῇ οὔνομα ἦν Κυδίππη. οὕτω δὴ ovx 
-, , , ' , - € 

οἷόν τε γενόμενον βωϑέειν τὸν Γέλωνα τοῖσι Ἕλλησι 
αἀττοπτέμπειν ἐς Δελφοὺς τὰ χρήματα. πρὸς δὲ καὶ τάδε 

- - c ὔ - ; λέγουσι, ὡς συνέβη τῆς αὐτῆς ἡμέρης tv ve τῇ Σικελίῃ 
Τέλωνα xci Θήρωνα νικᾶν “μίλχαν τὸν Καρχηδόνιον καὶ 
ἐν Σαλαμῖνι τοὺς Ἕλληνας τὸν Πέρσην. τὸν δὲ Ἀμίλκαν 
Καρχηδόνιον ἐόντα πρὸς “τατρός, μητρόϑεν δὲ Συρηχό- 

, , 22 , , ς 
σιον, βασιλεύσαντά τε xav ἀνδραγαϑίην Καρχηδονίων, ὡς 
ἡ συμβολή τε ἐγίνετο καὶ ὡς ἑσσοῦτο τῇ μάχῃ, ἀφανι- 

- , » ' , » 2 , 

σϑῆναι πυνϑάνομαι" οὔτε γὰρ ζώοντα ovre ἀποϑανόντα 

φανῆναι οὐδαμοῦ γῆς" τὸ πτᾶν γὰρ ἐπεξελϑεῖν διζήμενον 
Τέλωνα. ἔστι δὲ ὑπ αὐτῶν Καρχηδονίων ὅδε ὃ λόγος λεγό- 
μενος, οἰχότι χρεομιένων, ὡς oi μὲν βάρβαροι τοῖσι Ἕλλησι 
2 ^ * , 2 , 25: » UA 2 Th L , 

ἕν τῇ Σιχελίῃ ἐμάχοντο ἐξ ἠοῦς ἀρξάμενοι μέχρι δείλης 

ὀψίης (ἐπὶ τοσοῦτο γὰρ λέγεται ἑλχύσαι τὴν σύστασιν), 
0 δὲ Ἡμίλχας ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ μένων ἐν τῷ στρατο- 
πέδῳ [ἐθύετο καὶ] ἐχαλλιρέετο ἐπὶ τιυρῆς μεγάλ ώ πέδῳ ὕετο zal] ἐχαλλιρέετο ἐπὶ πυρῆς μεγάλης σώ- 

c , ^ * - - 

ματα ὅλα χαταχγίζων, ἰδὼν δὲ τροττὴν τῶν ἑωυτοῦ ywo- 

μένην, ὡς ἔτυχε ἐπιισττένδων τοῖσι ἱροῖσι, ege ἑωυτὸν ἐς 

τὸ πῦρ᾽ οὕτω δὴ χαταχαυϑέντα ἀφανισϑῆναι. ἀφανι- 
σϑέντι δὲ Ἀμίλκᾳ τρόττῳ εἴτε τοιούτῳ, ὡς Φοίνιχες λέ- 
γουσι, εἴτε ἑτέρῳ, ὡς Συρηχόσιοι, τοῦτο μέν οἵ ϑύουσι, 
τοῦτο δὲ μνήματα ἐποίησαν ἕν πάσησι τῇσι πόλισι τῶν 
ἀποιχίδων, ἐν αὐτῇ τε μέγιστον Καρχηδόνι. 
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X * 3 * τ',- A E P - M , 

Τὰ uiv ἀπὸ Σικελίης τοσαῦτα, Κερχυραῖοι δὲ τάδε 
, -" 3 1 , , ' 

ὑποχρινάμενοι τοῖσι ἀγγέλοισι τοιάδε ἐποίησαν" xal yàg 
, , € M ' , 

τούτους παρελάμβανον ὠυτοὶ οἵπερ xal ἐς Σιχελέην ἀπί- 
χατο, λέγοντες τοὺς αὐτοὺς λόγους τοὺς καὶ πρὸς Γέλωνα 

, , € , 

ἔλεγον. oi δὲ παραυτίχα μὲν ὑπίσχοντο πέμψειν ve zai 
΄ , , ? M ' 

ἀμυνέειν, φράζοντες ὡς oU aqu περιοπτέη ἐστὶ ἡ Ἑλλὰς 
2 λλυ A OE aA AT ΓΞ ἡ δὲ LÀ À n ὃ 

ἀπολλυμένη" ἢν γὰρ σφαλῇ, σφεῖς γε οὐδὲν ἄλλο ἢ Óov- 
΄, - , - c , e 344 * , 

λεύσουσι τῇ πρώτῃ τῶν ἡμερέων" ἀλλὰ τιμωρητέον εἴη 
Χ , c , ' 2 , 

ἐς τὸ δυνατώτατον. ὑπεχρίναντο μὲν οὕτω εὐπρόσωπα, 

ἐπεὶ δὲ ἔδεε βωϑέειν, ἄλλα νοεῦντες ἐπλήρωσαν νέας é£r- 
χοντα, μόγες δὲ ἀναχϑέντες προσέμιξαν τῇ Πελοποννήσῳ, 

χαὶ περὶ Πύλον καὶ Ταίναρον γῆς τῆς «Ἱακεδαιμονίων ἄνε- 

χώχευον τὰς νέας, χαραδοχέοντες χαὶ οὗτοι τὸν πόλεμον 
τῇ πεσέεται, ἀελτιτέοντες μὲν τοὺς Ἕλληνας ὑπερβαλέε- 

σϑαι, δοχέοντες δὲ τὸν Πέρσην χαταχρατήσαντα πολλὸν 
» i , T H3 , 3 , 3 ^ A, ci 
ἄρξειν πάσης τῆς Ἑλλάδος. ἐποίευν ὧν ἐπίτηδες, ἵνα 

, ' ' , , , c3 - - 

ἔχωσι πρὸς τὸν Πέρσην λέγειν τοιάδε. "c βασιλεῦ, ἡμεῖς, 

τεαραλαμιβανόντων τῶν Ἑλλήνων ἡμέας ἐς τὸν πόλεμον 
τοῦτον, ἔχοντες δύναμιν οὐχ ἐλαχίστην οὐδὲ νέας ἐλαχίστας 

, M Li , , 3 , 

παρασχόντες ἂν ἀλλὰ πλείστας μετά γε ᾿Ιϑηναίους, οὐκ 
b] , , 2 - ( 3$; 2 ΄ - 22 
ἠϑελήσαμέν τοι ἀντιοῦσϑαι οὐδέ τι ἀποϑύμιον ποιῆσαι. 

τοιαῦτα λέγοντες ἤλπιζον πλέον τι τῶν ἄλλων οἴσεσϑαι" 
τάπερ ἂν χαὶ ἐγένετο, ὡς ἐμοὶ δοχέει. πρὸς δὲ τοὺς 
Cr , Jt nw ^ 2 ὮΝ ςς ETT ^ 25 , ^ 

EÀÀnvág σφι σχῆψις ἐπεποίητο, τῇττερ δὴ «ai ἐχρήσαντο 
, M - E [42 , , 

αἰτιευμένων yàg τῶν Ἑλλήνων ὅτι οὐκ ἐβώϑεον, ἔφασαν 
πληρῶσαι μὲν ἑξήκοντα τριήρεας, ὑπὸ δὲ ἐτησιέων ἀνέμων 
ς " , 2 a y , e ὦ 2 2 
ὑπερβαλι eiv Μαλέην ovz. οἷοί τε γενέσϑαι οὕτω οὐχ ἀπι- 
χέσϑαι ἐς Σαλαμῖνα, χαὶ οὐδεμιῇ καχότητι λειφϑῆναι τῆς 
ναυμαχίης. 

Οὗτοι μὲν οὕτω διεκρούσαντο τοὺς Ἕλληνας, Κρῆτες 

δέ, ἐπείτε σφέας παρελάμβανον οἱ ἐπὶ τούτοισι ταχϑέντες 

Ἑλλήνων, ἐποίησαν τοιόνδε. ττέμψαντες χοινῇ ϑεοπρό- 
ποὺς ἐς Δελφοὺς τὸν ϑεὸν ἐπειρώτεον εἴ σφι ἄμεινον 

, , -€ , € SY , [2 

γίνεται τιμωρέουσι τῇ Ἑλλάδι. ἡ δὲ Πυϑίη ὑπεχρίνατο 
ς-ς 5 , 2 , e C. ws 3 - , 
ὦ νήπιοι, ἐπιμέιμνησϑε ὅσα ὑμῖν ἐχ τῶν Μενέλεῳ τιμω-- 

ρημάτων Μίνως ἔπεμψε μηνίων δαχρύματα, ὅτι οἱ μὲν οὐ 
ἐν ΜΥΒΡΙ͂ν ἤξαντο αὐτῷ τὸν ἐν Καμίχῳ ϑάνατον γενόμενον, 
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c - δὲ 3. , ' 32. yv , € - £3. 23 Ó ' 

ὑμεῖς δὲ ἐχείνοισι τὴν ἐχ Σπάρτης ἁρπασϑεῖσαν ὑπ’ ἀνδρὺς 
, - 23 - - 2 

βαρβάρου γυναῖχα." ταῦτα οἱ Κρῆτες ὡς ἀπενειχϑέντα 
ἤχουσαν, ἔσχοντο τῆς τιμωρίης. λέγεται γὰρ Μίνων κατὰ 

΄ ΄ 2 , , κι - 
ζήτησιν “Ιαἰδάλου ἀπιχόμενον ἐς Σιχανίην, τὴν νῦν Xuxe- 
nU? , 2 - , ΄ ' ΄ 
λίην καλεομένην, ἀποϑανεῖν βιαίῳ ϑανάτῳ᾽" ἀνὰ δὲ χρόνον 
Κρῆτας, ϑεοῦ σφεας ἐποτρύναντος, πάντας πλὴν Πολιχνι- 

, M , 3 , ΄ , 2 τέων τε xal Πραισίων ἀπιχομένους στόλῳ μεγάλῳ ἐς 
Σικανίην πολιορχέειν ἐπ᾽ ἔτεα stéyve πόλιν Καμιχόν, τὴν 
xat ἐμὲ ᾿ίχραγαντῖνοι ἐνέμοντο" τέλος δὲ οὐ δυναμένους 
οὔτε ἑλεῖν οὔτε τπιαραμένειν λιμῷ συνεστῶτας, ἀπολιπόν- 
τας οἴχεσϑαι. ὡς δὲ xov Ἰηπυγίην γενέσϑαι πλώοντας, 
ὑπολαβόντα σφέας χειμῶνα μέγαν ἐχβαλεῖν ἐς τὴν γῆν" 
συναραχϑέντων δὲ τῶν πλοίων, οὐδεμίαν γάρ σφι ἔτι 

N 2 , , Q 2 - C» f , H χομιδὴν ἐς Κρήτην φαίνεσϑαι, ἐνθαῦτα Ὑρίην πόλιν χτί- 
σαντας χαταμεῖναί v& «ot μεταβαλόντας ἀντὶ μὲν Κρητῶν 

γενέσϑαι Ἰήπυγας Μεσσαπίους, ἀντὶ δὲ εἶναι νησιώτας 
ἠπειρώτας. ἀπὸ δὲ Ὑρίης πόλιος τὰς ἄλλας οἰχίσαι, τὰς 
δὴ Ταραντῖνοι χρόνῳ ὕστερον πολλῷ ἐξανιστάντες προσ- 
΄ DE c , ^ ' , - 

ἔπταισαν μεγάλως, ὥστε φόνος λληνιχὸς μέγιστος οὗτος 
δὴ ἐγένετο πάντων τῶν ἡμεῖς ἴδμεν, αὐτῶν τε Ταραντίνων 

1€ , e € ' A", - L 2 $51 

xaL Pryívov, ot ὑπὸ Μιχύϑου τοῦ Xoígov ἀναγχαζόμεγοι 

τῶν ἀστῶν καὶ ἀπιχόμενοι τιμωροὶ Ταραντίνοισι ἀπέ- 
ϑανον τρισχίλιοι οὕτω" αὐτῶν δὲ Ταραντίνων οὐχ ἐπὴν 
ἀριϑμός. ὃ δὲ Μίχυϑος οἰχέτης ἐὼν ᾿ναξίλεω ἐπίτροπος 

, cj € ' L ^ “Ῥηγίου καταλέλεισιτο, οὗτος ὅσπερ ἐχπεσὼν £x Ῥηγίου καὶ 
Τεγέην τὴν ρχάδων οἰχήσας ἀνέϑηχε ἐν Ὀλυμτπτίῃ τοὺς Eyénv τὴν ρχάδων οἰχήσας ἀνέϑηχε ἐν Ὀλυμττίῃ τοὺς 

^ 2 ΄ 3 ^ ' ' a.C , ^ 

zt0ÀÀAovg ἀνδριάντας. ἀλλὰ τὰ μὲν xarà Ῥηγίνους τε xai 
Ταραντίνους τοῦ λόγου μοι πιαρενϑήχη γέγονε" ἐς δὲ τὴν 

, ες 2 - € , 5 , 2 a» 17"* I, 

Κρήτην ἐρημωϑεῖσαν, ὡς λέγουσι Πραίσιοι, ἐσοιχίζεσϑαι 
2» 2 ΄ * , r5 , " - 

ἄλλους τε ἀνϑρώπους χαὶ μάλιστα Ἕλληνας, τρίτῃ δὲ γενεῇ 
M , , , X , - 2 

μετὰ Μίνων τελευτήσαντα γενέσϑαι τὰ Τρωιχά, ἐν τοῖσι οὐ 
φλαυροτάτους φαίνεσϑαι ἐόντας Κρῆτας τιμωροὺς Μενέ- 
λεῳ. ἀντὶ τούτων δέ σφι ἀπονοστήσασι £x Τροίης λιμόν τε 
χαὶ λοιμὸν γενέσϑαι χαὶ αὐτοῖσι καὶ τοῖσι προβάτοισι, ἔστε 
τὸ δεύτερον ἐρημωϑείσης Κρήτης μετὰ τῶν ὑπολοίπων 

, ἍΝ - , - € »! ' , ς 

τρίτους αὐτὴν νῦν νέμεσϑαι Κρῆτας. ἡ μὲν δὴ Πυϑίη ὑπο- 
, - , ^ , , - €. 

μνήσασα ταῦτα ἔσχε βουλομένους τιμωρέειν τοῖσι ELÀAnogt. 
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Θεσσαλοὶ δὲ ὑπὶ ἀναγχαίης τὸ πρῶτον ἐμήδισαν, ὡς 
διέδεξαν, ὅτι οὔ σφι ἥνδανε τὰ οἱ λευάδαι ἐμηχανέοντο. 
ἐπείτε γὰρ ἐπύϑοντο τάχιστα μέλλοντα διαβαίνειν τὸν 
Πέρσην ἐς τὴν Εὐρώπην, πέμπουσι ἐς τὸν ᾿Ισϑμὸν ἀγγέ- 
λους᾽ iv δὲ τῷ Ισϑμῷ ἦσαν ἡλισμένοι πρόβουλοι τῆς 
Ἑλλάδος ἀραιρημένοι ἀπὸ τῶν πολίων τῶν τὰ ἀμείνω 
φρονεουσέων ztegi τὴν Ἑλλάδα. ἀπιχόμενοι δὲ ἐπὶ τού- 
τους τῶν Θεσσαλῶν oi ἄγγελοι ἔλεγον “ἄνδρες Ἕλληνες, 
δεῖ φυλάσσεσϑαι τὴν ἐσβολὴν τὴν Οὐλυμπιχήν, ἵνα Θεσ- 
σαλίη τε χαὶ ἡ σύμσπτασα ἢ Ἑλλὰς ἐν σχέπῃ τοῦ πολέμου. 
ἡμεῖς μέν νυν ἑτοῖμοί εἶμεν συμφυλάσσειν, πέμπειν δὲ 
χρὴ «ci ὑμέας στρατιὴν πολλήν, ὡς, ei μὴ πέμψετε, ἐπέ- 
στασϑε ἡμέας ὁμολογήσειν τῷ Πέρσῃ" ov γάρ τοι προ- 
χατημένους τοσοῦτο πρὸ τῆς ἄλλης Ἑλλάδος μούνους πρὸ 

ὑμέων δεῖ ἀπολέσϑαι. βωϑέειν δὲ οὐ βουλόμενοι ἄναγ- 
χαίην ἡμῖν οὐδεμίαν οἷοί τέ ἔστε προσφέρειν" οὐδαμὰ γὰρ 
ἀδυνασίης ἀνάγχη χρέσσων ἔφυ. ἡμεῖς δὲ πειρησόμεθα 
αὐτοί τινα σωτηρίην μηχανεόμενοι." ταῦτα ἔλεγον οἱ Θεσ- 
σαλοί. οἱ δὲ Ἕλληνες πρὸς ταῦτα ἐβουλεύσαντο ἐς Θεσ- 
σαλίην πέμπειν χατὰ ϑάλασσαν πεζὸν στρατὸν φυλάξοντα 
τὴν ἐσβολήν. ὡς δὲ συνελέχϑη Ó στρατός, ἔπλως δὲ 
Εὐρίπου" ἀπιχόμενος δὲ τῆς Ἀιχαιέης ἐς Mov, ἀποβὰς 

ἐπορεύετο ἐς Θεσσαλίην, τὰς νέας αὐτοῦ καταλιπών, καὶ 

ἀπίχετο ἐς τὰ Τέμπεα ἐς τὴν ἐσβολὴν ἥπερ ἀπὸ Μᾶαχε- 
δονίης τῆς κάτω ἐς Θεσσαλίην φέρει παρὰ Πηνειὸν ποτα- 
μόν, μεταξὺ δὲ Οὐλύμπου τε οὔρεος ἐόντα καὶ τῆς Ὄσσης. 

ἐνθαῦτα ἐστρατοπεδεύοντο τῶν Ἑλλήνων χατὰ μυρίους 
ὁπλῖται συλλεγέντες, καί σφι προσῆν ἢ Θεσσαλῶν ἵππος" 
ἐστρατήγεε δὲ “Ἰαχεδαιμονίων μὲν Εὐαίνετος ὃ Καρήνου 
ἐχ τῶν πολεμάρχων ἀραιρημιένος, γένεος μέντοι &ov οὐ 
τοῦ βασιληίου, ϑηναίων δὲ Θεμιστοχλέης ὃ Νεοχλέος. 
ἔμειναν δὲ ὀλίγας ἡμέρας ἐνθαῦτα" ἀπικόμενοι γὰρ ἂγ- 
γελοι παρ᾽ “λεξάνδρου τοῦ Ἀμύντεω ἀνδρὸς Μαχεδόνος 
συνεβούλευόν σφι ἀπαλλάσσεσθαι μηδὲ μένοντας &v τῇ 
ἐσβολῇ καταπατηϑῆναι ὑπὸ τοῦ στρατοῦ τοῦ ἐπιόντος, 
σημαίνοντες τὸ πλῆϑός τε τῆς στρατιῆς καὶ τὰς νέας. ὡς 

δὲ οὗτοί σφι ταῦτα συνεβούλευον, χρηστὰ γὰρ ἐδόχεον 
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συμβουλεύειν xaí σφι evvoog ἐφαίνετο ἐὼν ὃ Mazsóov, 
ἐπείϑοντο. δοχέειν δὲ μοι, ἀρρωδίη ἣν τὸ πεῖϑον, ὡς 

, LU - ^ 

ἐπύϑοντο xal ἄλλην ξἑοῦσαν ἐσβολὴν ἐς Θεσσαλοὺς κατὰ 
, , » ' , 

τὴν ἄνω Μαχεδονίην διὰ Περραιβῶν χατὰ Τόννον πόλιν, 
τῆπερ δὴ καὶ ἐσέβαλε ἡ στρατιὴ ἢ Ξέρξεω. χαταβάντες 
δὲ οἱ Ἕλληνες ἐπὶ τὰς νέας ὀπίσω ἐπορεύοντο ἐς τὸν 
᾿Ισϑιόν. 

Αὕτη ἐγένετο ἡ £g Θεσσαλίην στρατηίη βασιλέος τε 
, L 3 ' 2 ΄ 3 - 3 , N 

μέλλοντος διαβαίνειν ἐς τὴν Εὐρώπην &x τῆς “σίης xal 
ἐόντος ἤδη ἐν βύδῳ. Θεσσαλοὶ δὲ ἐρημωϑέντες συμι- 

, € ^ , , , 3 - 

μάχων οὕτω δὴ ἐμήδισαν προϑύμως οὐδ᾽ ἔτι ἐνδοιαστῶς, 
ὥστε ἐν τοῖσι πρήγμασι ἐφαίνοντο βασιλέϊ ἄνδρες ἐόντες 
χρησιμώτατοι. 

Cr. , 2 , ' , 

Οἱ δὲ Ἕλληνες ἐπείτε ἀπτίχατο ἐς τὸν ᾿Ισϑμόν, igov- 
λεύοντο πρὸς τὰ λεχϑέντα ἐξ λεξάνδρου τῇ τε στήσονται 
τὸν πόλεμον καὶ ἕν οἵοισι χώροισι. ἡ νιχέουσα δὲ γνώμη 
ἐγίνετο τὴν ἐν Θερμοπύλῃσι ἐσβολὴν φυλάξαι" στεινοτέρη 
γὰρ ἐφαίνετο ἐοῦσα τῆς ἐς Θεσσαλίην καὶ ἅμα μία ἀγχοτέρη 
τε τῆς ἑωυτῶν. τὴν δὲ ἀτραπόν, δι ἣν ἥλωσαν οἱ ἁλόντες 
« , 2 , 30e 2») 3m , 

Ελλήνων ἐν Θερμοττύλῃσι, οὐδὲ ἤδεσαν ἐοῦσαν πρότερον 
ἥπερ ἀπικόμενοι ἐς Θερμοπύλας ἐπύϑοντο Τρηχινίων. 
ταύτην ὧν ἐβουλεύσαντο φυλάσσοντες τὴν ἐσβολὴν μὴ 

, 3 ' €. , ' , ' A ' 

ztagiévaL ég τὴν Ἑλλάδα τὸν βάρβαρον, τὸν δὲ ναυτιχὸν 
στρατὸν πλώειν γῆς τῆς Ἱστιαιήτιδος ἐπ’ Ἀρτεμίσιον. 

- ^ 3 - , ^ , " 

ταῦτα γὰρ ἀγχοῦ τε ἀλλήλων ἐστὶ ὥστε πυνϑάνεσϑαι τὰ 
xav ἑκατέρους ἐόντα, οἵ τε χῶροι οὕτω ἔχουσι. τοῦτο μέν, 
τὸ “ρτεμίσιον, ἔκ τοῦ πελάγεος τοῦ Θρηιχίου ἐξ εὐρέος 
συνάγεται ἐς στεινὸν ἐόντα τὸν πόρον μεταξὺ νήσου τε 
Σχιάϑου xai ἠπείρου Μαγνησίης" éx δὲ τοῦ στεινοῦ τῆς 
Ἐὐβοίης ἤδη τὸ Ἡρτεμίσιον δέχεται αἰγιαλός, ἐν δὲ ἠϊρτέ- 

, c ' E] ' —- , * ^ , 

μιδος ἱρόν. ἡ δὲ av διὰ Τρηχῖνος ἔσοδος ἐς τὴν Ἑλλάδα 
ἐστί, τῇ στεινοτάτη, ἡμίπλεϑρον. οὐ μέντοι χατὰ τοῦτό 
γ᾽ ἐστὶ τὸ στεινότατον τῆς χώρης τῆς ἄλλης, ἀλλ᾿ ἔμτεροσϑέ 

, 3. 37. , 3 ' » 

τε Θερμοπυλέων xai ὁπισϑε, κατά τε λπηνοὺς ὄπισϑε 
ἐόντας ἐοῦσα ἁμαξιτὸς μούνη, «cl ἔμπτροσϑε χατὰ Φοίνιχα 

' 3 -2 - , 2} € c Ἁ , - 

ποταμὸν ἀγχοῦ ἀνϑηλῆς πόλιος ἀλλὴ ἁμαξιτὸς μούνη. τῶν 
δὲ Θερμο:τυλέων τὸ μὲν πρὸς ἑσπέρης οὐρος ἄβατόν τε χαὶ 
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ἀπόχρημινον, [ὑψηλόν,Ἴ ἀνατεῖνον ἐς τὴν Οἴτην" τὸ δὲ πρὸς 
τὴν ἠῶ τῆς 0000 ϑάλασσα ὑποδέχεται xol τενάγεα. ἔστι 
δὲ ἐν τῇ ἐσόδῳ ταύτῃ ϑερμὰ λουτρά, τὰ Χύτρους χαλέουσι 
οἱ ἐπιχώριοι, καὶ βωμὸς ἵδρυται Ἡραχλέος ἐπ αὐτοῖσι. 

ἐδέδμητο δὲ τεῖχος κατὰ ταύτας τὰς ἐσβολάς, καὶ τό γε 

παλαιὸν πύλαι ἐπῆσαν. ἔδειμαν δὲ Φωχέες τὸ τεῖχος δεί- 

σαντες, ἐπεὶ Θεσσαλοὶ ἦλϑον ix Θεσπρωτῶν οἰχήσοντες 

γῆν τὴν Αἰολίδα, τήνπερ νῦν χεχτέαται. ἅτε δὴ πειρεο- 
μένων τῶν Θεσσαλῶν χαταστρέφεσϑαί σφεας, τοῦτο προε- 
φυλάξαντο οἱ Φωχέες, «al τὸ ὕδωρ τὸ ϑερμὸν τότε ἐπῆχαν 
ἐπὶ τὴν ἔσοδον, ὡς ἂν χαραδρωϑείη ὃ χῶρος, πᾶν μηχανεό- 
μενοι ὅχως μή σφι ἐσβάλοιεν οἱ Θεσσαλοὶ ἐς τὴν χώρην. 
τὸ μέν νυν τεῖχος τὸ ἀρχαῖον ἐχ παλαιοῦ τε ἐδέδμητο xai 
τὸ πλέον αὐτοῦ ἤδη ὑπὸ χρόνου ἐχέετο" τοῖσι δὲ αὖτις 
ὀρϑώσασι ἔδοξε ταύτῃ ἀπαμύνειν ἀπτὸ τῆς Ἑλλάδος τὸν 
βάρβαρον. χώμη δέ ἐστι ἀγχοτάτω τῆς 0000, Πλπηνοὶ 
οὔνομα" ἐκ ταύτης δὲ ἐπισιτιέεσϑαι ἐλογίζοντο οἵ Ἕλληνες. 

Οἱ μέν vvv χῶροι οὗτοι τοῖσι Ἕλλησι εἶναι ἐφαίνοντο 
ἐπιτήδεοι" ἅπαντα γὰρ προσχεινάμενοι xal ἐπιλογισϑέν- 
rtg ὕτι οὔτε ττλήϑεϊ ἕξουσι χρᾶσϑαι οἱ βάρβαροι οὔτε 
ἵππῳ, ταύτῃ σφι ἔδοξε δέχεσϑαι τὸν ἐπιόντα ἐπὶ τὴν 
“Ελλάδα. ὡς δὲ ἐπύϑοντο τὸν Πέρσην &óvra ἐν Πιερίῃ, 
διαλυϑέντες ix τοῦ ᾿Ισϑιιοῦ ἐστρατεύοντο αὐτῶν οἱ μὲν 
ἐς Θερμοπύλας πεζῇ, ἄλλοι δὲ χατὰ ϑάλασσαν ἐπὶ ἤρτε- 
μιίσιον. 

Οἱ μὲν δὴ Ἕλληνες χατὰ τάχος ἐβώϑεον διαταχϑέντες, 
“ελφοὶ δ᾽ ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ ἐχρηστηριάζοντο τῷ ϑεῷ 
ὑπὲρ ἑωυτῶν χαὶ τῆς Ἑλλάδος χαταρρωδηχότες, καί σφι 
ἐχρήσϑη ἀνέμοισι εὔχεσθαι" μεγάλους γὰρ τούτους ἔσε- 
σϑαι τῇ Ἑλλάδι συμμάχους. “ελφοὶ δὲ δεξάμενοι τὸ μαν- 
τήιον πρῶτα μὲν Ἑλλήνων τοῖσι βουλομένοισι εἶναι ἐλευ- 
ϑέροισι ἐξήγγειλαν τὰ χρησϑέντα αὐτοῖσι, καί σφι δεινῶς 
χαταρρωδέουσι τὸν βάρβαρον ἐξαγγείλαντες χάριν ἀϑά- 
γατον χατέϑεντο" μετὰ δὲ ταῦτα οἱ “ελφοὶ τοῖσι ἀνέμοισι 
βωμόν τε ἀπέδεξαν ἐν Θυίη, τῇπερ τῆς Κηφισοῦ ϑυγα- 
τρὸς Θυίης τὸ τέμενός ἐστι, ἐπὶ ἧς χαὶ ὃ χῶρος οὗτος 

τὴν ἐπωνυμίην ἔχει, χαὶ ϑυσίησί σφεας μετήισαν. 
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“ελφοὶ μέν νυν χατὰ τὸ uide ἔτι xal νῦν τοὺς 
ἀνέμους ἱλάσχονται" ὃ δὲ ναυτιχὸς Ξέρξεω στρατὸς δρμεό- 
μενος ἐχ Θέρμης πόλιος παρέβαλε νηυσὶ τῇσι ἄριστα πλω- 

ούσῃσι δέχα ἰϑὺ Σχιάϑου, ἔνϑα ἦσαν προφυλάσσουσαι 
»ἔες τρεῖς Ἑλληνίδες, Τροιζηνίη τε xai Αἰγιναίη καὶ Ar- 
τιχή. προϊδόντες δὲ οὗτοι τὰς νέας τῶν βαρβάρων ἐς 
φυγὴν ὥρμησαν. τὴν μὲν δὴ Τροιζηνίηγ, τῆς ἦρχε Πρη- 
ξῖνος, αὐτίχα αἱρέουσι ἐπισπόμενοι oi βάρβαροι, καὶ 
ἔπειτεν τῶν ἐπιβατέων αὐτῆς τὸν καλλιστεύοντα ἀγαγόν- 
τὲς ἐπὶ τὴν πρώρην τῆς νεὸς ἔσφαξαν, διαδέξιον ποιεύ- 

μενοι τὸν εἷλον τῶν Ἑλλήνων πρῶτον xai κάλλιστον. τῷ 

δὲ σφαγιασϑέντι τούτῳ οὔνομα ἣν “έων" τάχα ᾿δ᾽ &v τι 
xal τοῦ οὐνόματος ἐπαύροιτο. ἡ δὲ Alywatn, τῆς ἐτριη- 
ράρχεε σωωυίδης, καί τινά σφι ϑόρυβον παρέσχε Πυϑέω 
τοῦ ᾿Ισχενόου ἐπιβατεύοντος, ἀνδρὸς ἀρίστου γενομένου 
ταύτην τὴν ἡμέρην, ὃς ἐπειδὴ ἡ νηῦς ἡλίσχετο ἐς τοῦτο 
ἀντεῖχε μαχόμενος ἐς 0 κατεχρεουργήϑη ἅπας. ὡς δὲ πε- 
σὼν οὐχ ἀπέϑανε ἀλλ᾽ ἣν ἔμπνοος, οἱ Πέρσαι, οἵπερ ἐπε- 
βάτευον ἐπὶ τῶν νεῶν, δὲ ἀρετὴν τὴν ἐχείνου ττεριττοιῆσαί 
μιν περὶ πλείστου ἐποιήσαντο, σμύρνησί τε ἰεύμενοι τὰ 
ἕλχεα xai σινδόνος βυσσίνης τελαμῶσι χατειλίσσοντες. 

χαί μιν, ὡς ὀπίσω ἀπίκοντο ἐς τὸ ἑωυτῶν στρατόπεδον, 

ἐπεδείκνυσαν ἐχταγλεόμενοι πάσῃ τῇ στρατιῇ περιέττοντες 
εὖ. τοὺς δὲ ἄλλους τοὺς ἔλαβον ἐν τῇ νηὶ ταύτῃ, περι- 

εἴπτον ὡς ἀνδράποδα. αἱ μὲν δὴ δύο τῶν νεῶν οὕτω ἐχει- 
ρώϑησαν, ἡ δὲ τρίτη, τῆς ἐτριηράρχεε Φόρμος ἀνὴρ “19η- 
ναῖος, φεύγουσα ἐξοκέλλει ἐς τὰς ἐχβολὰς τοῦ Πηνειοῦ, 

χαὶ τοῦ μὲν σχάφεος ἐχράτησαν oi βάρβαροι, τῶν δὲ 
ἀνδρῶν οὔ" ὡς γὰρ δὴ τάχιστα ἐπώχειλαν τὴν νέα οἱ 
ιϑηναῖοι, ἀποϑορόντες χατὰ Θεσσαλίην πορευόμενοι 
ἐχομίσϑησαν ἐς ϑήνας. 

Ταῦτα οἱ Ἕλληνες οἱ ἐπ᾽ ᾿ρτεμισίῳ στρατοπεδευό- 
μενοι πυνϑάνονται παρὰ πυρσῶν ex Σχιάϑου. πυϑόμενοι 
δὲ καὶ καταρρωδήσαντες ἀπτὸ τοῦ Ἀρτεμισίου μετωρμί- 

ζοντο ἐς Χαλκίδα, φυλάξοντες μὲν τὸν Εὔριπον, λείποντες 
δὲ ἡμεροσχόπους περὶ τὰ ὑψηλὰ τῆς Εὐβοίης. τῶν δὲ 
δέχα νεῶν τῶν βαρβάρων τρεῖς ἐπήλασαν περὶ τὸ ἕρμα 
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τὸ μεταξὺ ἐὸν Σχιάϑου τε καὶ λΙαγνησίης, “καλεόμενον δὲ 
Μύρμηχα. ἐνθαῦτα οἱ βάρβαροι ἐπειδὴ στήλην λίϑου 
ἐπέϑηχαν χομίσαντες ἐπὶ τὸ ἕρμα, δρμηϑέντες αὐτοὶ ἔκ 
Θέρμης, ὥς σφι τὸ ἐμποδὼν ἐγεγόνεε καϑαρόν, ἐπέπλωον 
πάσῃσι τῇσι νηυσί, ἕνδεχα ἡμέρας παρέντες μετὰ τὴν 
βασιλέος ἐξέλασιν ἐκ Θέρμης. τὸ δὲ ἕρμα σφι κατηγή- 
σατο ξὸν ἐν πόρῳ μάλιστα Πάμμων Σχύριος. πανημερὸν 
δὲ πλώοντες οἱ βάρβαροι ἐξανύουσι τῆς Μαγνησίης χώρης 
ἐπὶ Σηπιάδα τε χαὶ τὸν αἰγιαλὸν τὸν μεταξὺ Κασϑαναίης 
τε πόλιος ἐόντα xal Σηπιάδος ἀχτῆς. 

Μέχρι μέν νυν τούτου τοῦ χώρου χαὶ Θερμοπυλέων 

ἀπαϑύς ve χαχῶν ἦν ὃ στρατός, xal πλῆϑος ἣν τηγιχαῦτα 
ἔτι, ὡς ἐγὼ συμβαλλόμενος εὑρίσχω, τοσόνδε, τῶν μὲν &x 

τῶν νεῶν τῶν ἐχ τῆς “Πσίης, ἐουσέων ἑπτὰ καὶ διηκοσίων 

xal χιλίων, τὸν μὲν ἀρχαῖον ἑχάστων τῶν ἐϑνέων ἐόντα 
ὅμιλον τέσσερας καὶ εἴχοσι μυριάδας xal πρὸς χιλιάδα 

τε χαὶ τετραχοσίους, ὡς ἀνὰ διηχοσίους ἄνδρας λογιζο- 

μένοισι ἐν ἑχάστῃ νηί. ἐπεβάτευον δὲ ἐπὶ τούτων τῶν 
νεῶν, χωρὶς ἑχάστων τῶν ἐπιχωρίων ἐπιβατέων, Περσέων 
τε χαὶ Μήδων χαὶ Σαχέων τριήχοντα ἄνδρες. οὗτος ἄλλος 
ὅμιλος γίνεται τρισμύριοι χαὶ ἑξακισχίλιοι καὶ πρὸς διη- 
χόσιοί τε xal δέχα. προσϑήσω δ᾽ ἔτι τούτῳ xal τῷ ττρο- 
τέρῳ ἀριϑμῷ τοὺς ἐκ τῶν πεντηχοντέρων, ποιήσας, ὃ τι 
πλέον ἦν αὐτῶν ἢ ἔλασσον, ἀν᾽ ὀγδώκοντα ἄνδρας ἐνεῖναι. 
συνελέχϑη δὲ ταῦτα τὰ πλοῖα, ὡς xcl πρότερον εἰρέϑη, 
τρισχίλια. ἤδη ὧν ἄνδρες ἂν εἶεν ἐν αὐτοῖσι τέσσερες 
μυριάδες καὶ εἴχοσι. τοῦτο μέν νυν τὸ ἔχ τῆς “σίης ναυ- 
τιχὸν ἢν, σύμπαν ἐὸν πεντήχοντα μυριάδες xai μία, χιλιά- 
δες τε ἔπεισι ἐπὶ ταύτῃσι ἑπτὰ χαὶ πρὸς ἑκατοντάδες ἕξ 
xal δεχάς. τοῦ δὲ πεζοῦ ἑβδομήκοντα χαὶ ἑχατὸν μυριάδες 
ἐγίνοντο, τῶν δὲ ἱππέων ὀχτὼ μυριάδες. προσϑήσω δ᾽ 
ἔτι τούτοισι τὰς καμήλους τοὺς ἐλαύνοντας Αραβίους καὶ 

τοὺς τὰ ἅρματα “Πίβυας, πλῆϑος ποιήσας δισμυρίους 
ἄνδρας. xai δὴ τό τε £x τῶν νεῶν xal τοῦ στεζοῦ πλῆϑος 
συντιϑέμενον γίνεται διηκόσιαί τε μυριάδες χαὶ τριήκοντα 
xai μία, xal πρὸς χιλιάδες ἑπτὰ καὶ ἑκατοντάδες ἕξ xal 
δεχάς. τοῦτο uiv τὸ ἐξ αὐτῆς τῆς ἡσίης στράτευμα 
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ἐξαναχϑὲν εἴρηται, ἄνευ τε τῆς ϑεραπηίης τῆς ἑπομένης 

xai τῶν σιταγωγῶν πλοίων χαὶ ὅσοι ἐνέχελωον τούτοισι. 
τὸ δὲ δὴ ἐκ τῆς Εὐρώπης ἀγόμενον στράτευμα ἔτι προσ- 
λογιστέα τούτῳ παντὶ τῷ ἐξηριϑμημένῳ: δόκησιν δὲ δεῖ 
λέγειν. νέας μέν νυν oí ἀπὸ Θρηίχης Ἕλληνες καὶ ἐκ τῶν 
νήσων τῶν ἐπιχειμένων τῇ Θρηίχῃ τταρείχοντο εἴχοσι χαὶ 

ἑχατόν᾽ ἔχ μέν νυν τούτων τῶν νεῶν ἄνδρες τετραχισχί- 
ÀLoL xal δισμύριοι γίνονται. πεζοῦ δὲ τὸν Θρήικες “ταρ- 
είχοντο xol Παίονες xal "EogÓóol χαὶ Βοττιαῖοι xal τὸ 
«Χαλχιδιχὸν γένος καὶ Βρύγοι χαὶ Πίερες καὶ Μαχεδόνες 
xal Περραιβοὶ καὶ Ἐνιῆνες χαὶ “΄όλοττες καὶ Μάγνητες xal 
᾿ιχαιοὶ χαὶ ὅσοι τῆς Θρηίχης τὴν παραλέην νέμονται, τούτων 
τῶν ἐϑνέων τριήχοντα μυριάδας δοχέω γενέσϑαι. αὗται 
ὦν αἱ μυριάδες ἐχείνῃσι τπεροστεϑεῖσαι τῇσι ἐκ τῆς σίης 
γίνονται αἱ πᾶσαι ἀνδρῶν αἱ μάχιμοι μυριάδες διηχόσιαι 
καὶ ἑξήχοντα «ot τέσσερες, ἔπεισι δὲ ταύτῃσι ἑχατοντάδες 
ἑχχαίδεχα xal δεχάς. τοῦ μαχίμου δὲ τούτου ἐόντος ἀρι- 
ϑμὸν τοσούτου, τὴν ϑεραπηίην τὴν ἑττομένην τούτοισι xol 
τοὺς ἐν τοῖσι σιταγωγοῖσι ἀχάτοισι ἐόντας χαὶ μάλα ἐν 
τοῖσι ἄλλοισι πλοίοισι τοῖσι ἅμα πιλώουσι τῇ στρατιῇ, 
τούτους τῶν μαχίμων ἀνδρῶν οὐ δοχέω εἶναι ἐλάσσονας 
ἀλλὰ πλεῦνας. καὶ δή σφεας τιοιέω ἴσους ἐχείνοισι εἶναι, 

καὶ οὔτε πλεῦνας οὔτε ἐλάσσονας οὐδέν" ἐξισούμενοι δὲ 

οὗτοι τῷ μαχίμῳ ἐχιτληροῦσι τὰς. ἴσας μυριάδας ἐχεί- 
γνῃσι. οὕτω ττενταχοσίας τε μυριάδας χαὶ εἴκοσι χαὶ ὀχτὼ 
χαὶ χιλιάδας τρεῖς καὶ ἑχατοντάδας δύο καὶ δεχάδας δύο 

ἀνδρῶν ἤγαγε Ξέρξης ὃ “αρείου μέχρι Σηπιάδος xai Θερ- 
μοτυλέων. οὗτος μὲν δὴ τοῦ συνάπαντος τοῦ Ξέρξεω 
στρατεύματος ἀριϑμός, γυναιχῶν δὲ σιτοττοιῶν xal παλ- 
λαχέων xci εὐνούχων οὐδεὶς ἂν εἴπτοι ἀτρεχέα ἀριϑμόν" 

οὐδ᾽ αὖ ὑποζυγίων τε xai τῶν ἄλλων “τηνέων τῶν ἀχϑο- 
φόρων xai χυνῶν Ἰνδικῶν τῶν ἑπομένων, οὐδ᾽ ἂν τούτων 
ὑπὸ πλήϑεος οὐδεὶς ἂν εἴχτοι ἀριϑμόν. ὥστε οὐδέν μοι 
ϑῶμα παρίσταται προδοῦναι τὰ ῥέεϑρα τῶν ποταμῶν 
ἔστι τῶν, ἀλλὰ μᾶλλον ὅχως τὰ σιτία ἀντέχρησε ϑῶμά 
μοι μυριάσι τοσαύτῃσι. εὑρίσκω γὰρ συμβαλλόμενος, εἰ 
χοίνικα πυρῶν ἕχαστος τῆς ἡμέρης ἐλάμβανε xai μηδὲν 
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πλέον, ἕνδεχα μυριάδας μεδίμνων τελεομένας ἐπ᾽ ἡμέρῃ 
ἑκάστῃ, χαὶ πρὸς τριηκοσίους τὲ ἄλλους μεδίμνους καὶ 

τεσσεράκοντα. γυναιξὶ δὲ καὶ εὐνούχοισι zal ὑποζυγίοισι 
χαὶ χυσὶ οὐ λογίζομαι. ἀνδρῶν δ᾽ ἐουσέων τοσαυτέων 
μυριάδων, χάλλεός τε εἵνεχεν χαὶ μεγάϑεος οὐδεὶς αὐτῶν 

ἀξιονιχότερος ἣν αὐτοῦ Ξέρξεω ἔχειν τοῦτο τὸ χράτος. 
Ὁ δὲ δὴ ναυτιχὸς στρατὺς ἐ ἐπείτε ὁρμηϑεὶς ἔπλωε καὶ 

χατέσχε τῆς Μαγνησίης χώρης ἐς τὸν αἰγιαλὸν τὸν μεταξὺ 
Κασϑαναίης τε πόλιος ἐόντα xal Σηπιάδος ἀχτῆ i6 αἵ μὲν 
δὴ πρῶται τῶν νεῶν ὥρμεον πρὸς γῇ, ἄλλαι δ᾽ ἐπ᾽ ἐχεί- 
γῃσι ἐπὶ ἀγχυρέων" ἅτε γὰρ τοῦ αἰγιαλοῦ ἐόντος οὐ με- 
γάλου, πρόχροσσαι ὡρμέοντο ἐς πόντον χαὶ ἐπὶ ὀχτὼ 
γέας. ταύτην μὲν τὴν εὐφρόνην οὕτω, ἅμα δὲ ὄρϑρῳ ἐξ 
αἰϑρίης τε xal νηνεμίης τῆς ϑαλάσσης ζεσάσης ἐπέπεσέ 

σφι χειμών τε μέγας xal πολλὸς ἄνεμος ἀπηλιώτης, τὸν 
δὴ Ἑλλησποντίην καλέουσι οἱ περὶ ταῦτα τὰ χωρία οἴχη- 
μένοι. ὅσοι μέν νυν αὐτῶν αὐξόμενον ἔμαϑον τὸν ἄνεμον, 
χαὶ τοῖσι οὕτω εἶχε ὅρμου, οἱ δ᾽ ἔφϑησαν τὸν χειμῶνα 
ἀνασπάσαντες τὰς νέας, καὶ αὐτοί τε περιῆσαν καὶ αἵ 

γέες αὐτῶν" ὅσας δὲ τῶν νεῶν μεταρσίας ἔλαβε, τὰς μὲν 

ἐξέφερε πρὸς Ἰπνοὺς χαλεομένους τοὺς ἐν Πηλίῳ, τὰς δὲ 

ἐς τὸν αἰγιαλόν" αἵ δὲ περὶ αὐτὴν τὴν Σηπιάδα στεριέ- 
πιπτον, αἱ δὲ é ἐς Μελίβοιαν πόλιν, cL δὲ ἐς Κασϑαναίην 

ἐξεβράσσοντο. ἣν τε τοῦ χειμῶνος χρῆμα ἀφόρητον. λέγε- 
ται δὲ λόγος ὡς ϑηναῖοι τὸν Βορέην i» ϑεοπροπίου 
ἐπεχαλέσαντο, ἐλθόντος σφι ἄλλου χρηστηρίου τὸν γαμι- 
βρὸν ἐπίχουρον καλέσασϑαι. Βορέης δὲ κατὰ τὸν Ἑλλήνων 
λόγον ἔχει γυναῖχα Αττιχήν, Qotí9viay τὴν Ἐρεχϑέος. 
χατὰ δὴ τὸ χῆδος τοῦτο οἱ ϑηναῖοι, ὡς φάτις ὥρμηται, 

συ βαλλόμενοι σφι τὸν Βορέην γαιμιβρὸν εἶναι, ναυλο- 
χέοντες τῆς Εὐβοίης 5 ἐν Χαλχίδι ὡς ἔμαϑον αὐξόμενον τὸν 

χειμῶνα, ἢ καὶ πρὸ τούτου, ἔϑυόν τε καὶ ἐπεχαλέοντο τόν 
τε Βορέην «ai τὴν QoeíOviav τιμωρῆσαί σφι καὶ δια- 
φϑεῖραι τῶν βαρβάρων τὰς νέας, ὡς καὶ πρότερον περὶ 

Mov. εἶ μέν νυν διὰ ταῦτα τοῖσι βαρβάροισι δὁρμέουσι 
ὃ Βορέης ἐπέπεσε, οὐχ ἔχω εἴσεται" οἱ δ᾽ ὧν Ιϑηναῖοέ σφι 
λέγουσι βωϑήσαντα τὸν Βορέην πρότερον xai τότε ἐχεῖνα 
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χκατεργάσασϑαι, καὶ ἱρὸν ἀπελθόντες Βορέω ἱδρύσαντο 
παρὰ ποταμὸν ᾿Ἰλισσόν. 

2 , » , , e , , 
Ev τούτῳ TQ πόνῳ véag oi ἐλαχίστας λέγουσι δια- 

φϑαρῆναι, τετραχοσιέων οὐχ ἐλάσσονας, ἄνδρας τε ἄνα- 
ριϑμήτους, χρημάτων τε πλῆϑος ἄφϑονον, ὥστε Zuewo- 
χλέϊ τῷ Κρητίνεω ἀνδρὶ Πάγνητι γηοχέοντι περὶ Σηπιάδα : t 9 ΟΡ ΟΠ ΕἼ ΟΧ οι “ἢ 

, , 3) , , e EY , 

μεγάλως 7, ναυηγίη ἐγένετο χρηστή, ὃς πολλὰ μὲν χρύσεα 
ποτήρια ὑστέρῳ χρόνῳ ἐχβρασσόμενα ἀνείλετο πολλὰ 
δὲ ἀργύρεα, ϑησαυρούς τε τῶν Περσέων εὗρε, ἄλλα τε 
[χρύσεα] ἄφατα χρήματα περιεβάλετο. ἀλλ ὃ μὲν τἄλλα 
οὐκ εὐτυχέων εὑρήμασι μέγα πλούσιος ἐγένετο" ἦν γάρ τις 
χαὶ τοῦτον ἄχαρις συμφορὴ λυπέουσα παιδοφόνος. σιτα- 

- a c , ^ - 2 , , 

γωγῶν δὲ ὁλκάδων xai τῶν ἄλλων πλοίων διαφϑειρομέ- 
3 - , c , Ἁ - 

voy οὐχ ἐπῆν ἀριϑμός, ὥστε δείσαντες οἱ στρατηγοὶ τοῦ 
γαυτιχοῦ στρατοῦ μή σφι κεχακωμένοισι ἐπιϑέωνται 0L 
Θεσσαλοί, ἕρχος ὑψηλὸν ἐκ τῶν ναυηγίων περιεβάλοντο. 
c , M ' , - , "ἢ , ἡμέρας γὰρ δὴ ἐχείμαζε τρεῖς᾽ τέλος δὲ ἔντομά τε ztoL- 
&Uvreg «ai χαταείδοντες γοῆσι τῷ ἀνέμῳ οἱ Μάγοι, πρὸς 
δὲ τούτοισι χαὶ τῇ Θέτι xol τῇσι Νηρηίσι ϑύοντες, ἔπαυ- 

, c , νος »f 2 M 23 /, 3 , 

σαν τετάρτῃ ἡμέρῃ, ἢ αλλως χως avrog ἐϑέλων ἐκόπασε. 
- x , » , M - 3 , εν ’, 

τῇ δὲ Θέτι ἔϑυον πυϑόμενοι παρὰ τῶν Ἰώνων τὸν λόγον, 

ὡς ἐκ τοῦ χώρου τούτου ἁρπασϑείη ὑπὸ Πηλέος, εἴη τὲ 
c € 2 TNT 3 ^ 3 , : N - 2 τ ΄ 
ἅπασα ἢ ἀχτὴ ἢ Σηπίιὰς ἑχείνης τε «ol τῶν ἄλλων Νηρηί- 

" ' , / , - C15 

δων. ὃ uiv δὴ τετάρτῃ ἡμέρῃ ἐπέπαυτο, τοῖσι δὲ Ἕλλησι 
oí ἡμεροσχόττοι ἀπὸ τῶν ἄχρων τῶν Εὐβοϊκῶν καταδρα- 
μόντες δευτέρῃ ἡμέρῃ, &m ἧς ὃ χειμὼν ὃ πρῶτος ἐγένετο, 
ἐσήμαινον πάντα τὰ γενόμενα περὶ τὴν ναυηγίην. οἱ δὲ 
ὡς ἐπύϑοντο, Ποσειδέωνι σωτῆρι εὐξάμενοι καὶ σπονδὰς 
προχέαντες τὴν ταχίστην ὀπίσω ἠπείγοντο ἐπὶ v0 “ρτε- 
μίσιον, ἐλπίσαντες ὀλίγας τινάς σφι ἀντιξόους ἔσεσϑαι 

γέας. oi μὲν δὴ τὸ δεύτερον ἐλϑόντες περὶ τὸ ρτεμίσιον 
ἐναυλόχεον, Ποσειδέωνος σωτῆρος ἐπωνυμίην ἀπὸ τούτου 

, , , ^ , € , , 

ἔτι xal ἐς τόδε νομίζοντες" oí δὲ βάρβαροι, ὡς ἐπαύσατό 

τε ὃ ἄνεμος καὶ τὸ χῦμα ἔστρωτο, χατασπάσαντες τὰς 
, ^ ' , , D * , 

véag ἔπλωον παρὰ τὴν ἤπειρον, χάμψαντες δὲ τὴν ἄχρην 
- , 2 , 2» 2 ' , 9I 3 M τῆς Μαγνησίης ἰϑέαν ἔπλωον ἐς τὸν κόλπον τὸν &nl Παγα- 

σέων φέροντα. ἔστι δὲ χῶρος ἐν τῷ κόλπῳ τούτῳ τῆς 
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Μαγνησίης, ἔνϑα λέγεται τὸν Ἡρακλέα καταλειφϑῆναι 
ὑπὸ ᾿ἸΙήσονός τε καὶ τῶν συνεταίρων ἐκ τῆς “ργοῦς ἐπὶ 
ὕδωρ πεμφϑέντα, ev ἐπὶ τὸ κῶας ἔπλωον ἐς Αἶαν τὴν 

Κολχίδα᾽ ἐνθεῦτεν γὰρ ἔμελλον ὑδρευσάμενοι ἐς τὸ πέ- 
λαγος ἀπήσειν, ἐπὶ τούτου δὲ τῷ χώρῳ οὔνομα γέγονε 
Πφεταί. ἐν τούτῳ ὦν ὅρμον οἱ Ξέρξεω ἐποιεῦντο. 

Πεντεχαίδεχα δὲ τῶν νεῶν τούτων ἔτυχόν τε ὕσταται 
πολλὸν ἐξαναχϑεῖσαι, καί χως χατεῖδον τὰς &v ἀρτεμισίῳ 
τῶν Ἑλλήνων νέας. ἔδοξάν τε δὴ τὰς σφετέρας εἶναι οἱ 
βάρβαροι, χαὶ πλώοντες ἐσέπεσον ἐς τοὺς πολεμίους" 

τῶν ἐστρατήγεε ὃ ἀπὸ Κύμης 9 τῆς Αἰολίδος t ὕπαρχος Σαν- 

δώχης ὃ Θαμασίου, τὸν δὴ πρότερον τούτων βασιλεὺς 
Δαρεῖος ἐπὶ αἰτίῃ τοιῇδε λαβὼν ἀνεσταύρωσε, ἐόντα τῶν 
βασιληίων δικαστέων᾽ ὃ Σανδώχης ἐπὶ χρήμασι ἄδικον 
δίχην ἐδίχασε. ἀναχρεμασϑέντος (y αὐτοῦ, λογιζόμενος 
ὃ Δαρεῖος εὗρέ οἱ πλέω ἀγαϑὰ τῶν ἁμαρτημάτων πεποι- 
ημέγα ἐς οἶχον τὸν βασιλήιον᾽ εὑρὼν δὲ τοῦτο ὃ Zageiog, 
xal γνοὺς ὡς ταχύτερα αὐτὸς ἢ σοφώτερα ἐργασμένος εἴη, 
ἔλυσε. βασιλέα μὲν δὴ Δαρεῖον οὕτω διαφυγὼν μὴ ἀπο- 
λέσϑαι περιῆν, τότε δὲ ἐς τοὺς Ἕλληνας καταπλώσας 
ἔμελλε οὐ τὸ δεύτερον διαφυγὼν ἔσεσθαι" ὡς γάρ σφεας 
εἶδον προσπλώοντας οἱ Ἕλληνες, μαϑόντες αὐτῶν τὴν 
γινομένην ἁμαρτάδα, ἐπαναχϑέντες εὐπετέως σφέας εἷλον. 

ὅ ἐν τούτων μιῇ “ρίδωλις πλώων ἥλω, τύραννος λαβάνδων 
τῶν ἕν Καρίῃ, ἐν ἑτέρῃ δὲ ὃ Πάφιος στρατηγὸς Πενϑύλος 
ὃ 4Δημονόου, ὃς ἢγε μὲν δυώδεχα νέας ἐχ Πάφου, ἀπο-- 

βαλὼν δέ σφεων τὰς ἕνδεχα τῷ χειμῶνι τῷ γενομένῳ χατὰ 
, - - , 3 , 

Σηπιάδα, μιῇ τῇ περιγενομένῃ χαταπλώων ἐπ᾽ Agreui- 
C^ , ^,^ - , M ( 

σιον ἥλω. τούτους οἱ Ἕλληνες ἐξιστορήσαντες τὰ ἐβού- 
λοντο πυϑέσϑαι ἀπὸ τῆς Ξέρξεω στρατιῆς, ἀποπέμπουσι 

δεδεμένους ἐς τὸν Κορινϑίων ἰσϑμόν. 
Ὁ μὲν Ón 5 . s € - í o^4 , , E 

μὲν δὴ ναυτιχὺς ὃ τῶν βαρβάρων στρατός, ττάρε 
τῶν πεντεχαίδεχα νεῶν τῶν εἶπον Σανδώχεα στρατηγέειν, 
3 p 2 3 , —4.c | ^ c M ' 

ἀπίχετο ἐς AMqerag. Ξέρξης δὲ xai ὃ πεζὸς πορευϑεὶς 

διὰ Θεσσαλίης xal ἠίχαιίης ἐσβεβληχὼς ἣν xal δὴ τριταῖος 
ἐς Μηλιέας, ἐν Θεσσαλίῃ μὲν ἅμιλλαν στοιησάμεγνος ἵπττων 

- - 2 , - , 

τῶν ἑωυτοῦ, ἀποπειρεόμενος xal τῆς Θεσσαλίης ἵππου, 
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πυϑόμενος ὡς ἀρίστη εἴη τῶν ἐν Ἕλλησι" ἔνϑα δὴ αἱ 
“Ἑλληνίδες ἵπτπτοι ἐλείχεοντο πολλόν. τῶν μέν νυν ἐν Θεσ- 
σαλίῃ ποταμῶν Ὀνόχωνος μοῦνος οὐχ ἀπέχρησε τῇ στρατιῇ 
τὸ δέεϑρον πινόμενος" τῶν δὲ ἐν “χαιίῃ στοταμῶν δεόν- 
των οὐδὲ ὅστις μέγιστος αὐτῶν ἐστὶ Ἠπιδανός, οὐδὲ οὗτος 

ἀντέσχε εἰ μὴ φλαύρως. 
Ἐς Ἄλον δὲ τῆς “χαιέης ἀπιχομένῳ Ξέρξῃ οἱ χκατη- 

, 

γεμόνες τῆς 0000 βουλόμενοι τὸ ττᾶν ἐξηγέεσθϑαι ἔλεγόν 
οἱ ἐπιχώριον λόγον, τὰ περὶ τὸ ἱρὸν τοῦ “αφυστίου Διός, 
ὡς ϑάμας ὃ Αἰόλου ἐμηχανήσατο Φρίξῳ μόρον σὺν Ivoi 
βουλεύσας, μετέπειτεν δὲ ὡς ἔχ ϑεοτροτιίου “χαιοὶ σπτρο- 
τιϑεῖσι τοῖσι ἐχείνου ἀπογόνοισι ἀέϑλους τοιούσδε. ὃς 
ἂν ἢ τοῦ γένεος τούτου πρεσβύτατος, τούτῳ ἐπιτάξαντες 

ἔργεσϑαι τοῦ ληίτου αὐτοὶ φυλαχὰς ἔχουσι (λήιτον δὲ 
καλέουσι τὸ πρυτανήιον οἱ “ίχαιοῖ,, ἢν. δὲ ἐσέλϑῃ οὐχ ἔστι 
ὅχως ἔξεισι πρὶν ἢ ϑύσεσϑαι μέλλῃ" ὥς v ἔτι πρὸς τού- 

τοισι πολλοὶ ἤδη τούτων τῶν μελλόντων ϑύσεσϑαι δεί- 
σαντες οἴχοντο ἀποδράντες ἐς ἄλλην χώρην, χρόνου δὲ 

σιροϊόντος ὀπίσω κατελϑόντες ἢν ἁλίσχωνται ἐσελϑόντες 

ἐς τὸ πρυτανήιον, ὡς ϑύεταί τε ἐξήγοντο στέμμασι πᾶς 
πυχασϑεὶς «ai ὡς σὺν πομπῇ ἐξαχϑείς. ταῦτα δὲ πάσχουσι 
oL Κυτισσώρου τοῦ Φρίξου παιδὸς & ἀπόγονοι, διότι χαϑαρ- 
μὸν τῆς χώρης ποιευμένων ᾿Ιχαιῶν ἔχ ϑεοπροπίου ϑά- 

μαντὰ τὸν Αἰόλου χαὶ μελλόντων μιν ϑύειν ἀπιχόμενος 
οὗτος ὃ Κυτίσσωρος ἐξ 5 Ζ2ἴης τῆς Κολχίδος ἑ ἐρρύσατο, στοι-- 

σας δὲ τοῦτο τοῖσι ἐπιγενομένοισι ἐξ ἑωυτοῦ μῆνιν τοῦ 
ϑεοῦ ἐνέβαλε. Ξέρξης δὲ ταῦτα ἀχούσας ὡς χατὰ τὸ 

ἄλσος ἐγένετο, αὐτός τε ἔργετο αὐτοῦ χαὶ τῇ στρατιῇ πιάσῃ 
παρήγγειλε, τῶν τε ϑάμαντος ἀπογόνων τὴν οἰχίην 
δμοίως χαὶ τὸ τέμενος ἐσέβετο. 

Ταῦτα μὲν τὰ ἐν Θεσσαλίῃ καὶ τὰ ἐν ᾿χαιίῃ" ἀπὸ δὲ 
τούτων τῶν χώρων ἤιε ἐς τὴν Μηλίδα παρὰ κόλττον ϑα- 
λάσσης, ἕν τῷ ἀμπωτίς τε καὶ δηχίη ἀνὰ πᾶσαν ἡμέρην 
γίνεται. σπτερὶ δὲ τὸν χόλττον τοῦτον ἔστι χῶρος πιεδινός, 

τῇ μὲν εὐρὺς τῇ δὲ καὶ χάρτα στεινός" περὶ δὲ τὸν χῶρον 
οὔρεα ὑψηλὰ xal ἄβατα τ:τεριχληίει z&oav τὴν Μηλίδα 
γῆν, Τρηχίνιαι πέτραι χαλεόμεναι. πρώτη μέν νυν πόλις 
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- , , 3 L , 

ἐστὶ ἐν τῷ χόλπῳ ἰόντι ἀπὸ “χαιέης Ἀντιχύρη, παρ᾽ ἣν 
* ' εὐ 2 3 , 23 , 3 

ποταμὸς Σπερχειὸς ῥέων ἐξ Ἐνιήνων ἐς ϑάλασσαν ἐχ- 
διδοῖ. ἀπὸ δὲ τούτου διὰ εἴχοσί χου σταδίων ἄλλος 

* - » , P. ^ , -€ 

ποταμὸς τῷ Ovvoua χξεται Zfvoac, τὸν βωϑέοντα τῷ Hoa- 
: , , P] S " 

χλέϊ χαιομένῳ λόγος ἐστὶ ἀναφανῆναι. ἀπὸ δὲ τούτου δὲ 
2 , , , , ce , 

ἄλλων εἴχοσι σταδίων ἄλλος ποταμός ἔστι ὃς χαλέεται 

Μέλας. Τρηχὶς δὲ πόλις ἀπὸ τοῦ Μέλανος τούτου ποτα- 
- , , , , 3. , 

μοῦ πέντε στάδια ἀπέχει. ταύτῃ δὲ xol εὐρύτατόν ἐστι 
πάσης τῆς χώρης ταύτης ἐχ τῶν οὐρέων ἐς ϑάλασσαν, 
χατὰ Τρηχὶς πεπόλισται" δισχίλιά τὲ γὰρ xci δισμύρια 
πλέϑρα τοῦ πεδίου ἐστί. τοῦ δὲ οὔρεος τὸ περιχληίει 

M - Ἂς ; Pd Nu. . , τὴν γῆν τὴν Τρηχινίην ἔστι διασφὰξ πρὸς μεσαμβρίην 
ας 4 - ἢ 2 ' * / 

Τρηχῖνος, διὰ δὲ τῆς διασφάγος σωπὸς ποταμὸς ῥέει 
^ , - , , ^ » - 

παρὰ τὴν ὑπωρέην τοῦ οὔρεος. ἔστι δὲ ἄλλος Φοῖνιξ 
Ἃ , ' ᾿ -- 2 - 

ποταμὸς οὐ μέγας πρὸς μεσαμβρίην τοῦ σωποῦ, ὃς &x 
- , , , 2 ' - 

τῶν οὐρέων τούτων δέων ἐς τὸν Aocztov ἐχδιδοῖ. κατὰ 
δὲ τὸν Φοίνιχα ποταμὸν στεινότατόν ἐστι ἁμαξιτὸς γὰρ 
μία μούνη δέδμηται. ἀπὸ δὲ τοῦ Φοίνιχος ποταμιοῦ ττεν-- 

, , / 23 ) , 2 ι - M 
τεχαίδεχα στάδιά ἐστι ἐς Θερμοπύλας. ἐν δὲ τῷ μεταξὺ 

Φοίνικος ποταμοῦ καὶ Θεριιοπυλέων χώμη τε ἔστι τῇ 
» 2 Ὧν». , 3 Οἵ M , € 3 N 

otvoua νϑήλη χέεται, παρ᾽ ἣν δὴ παραρρέων 0 “'σωπὸς 
ἐς ϑάλασσαν ἐχδιδοῖ, χαὶ χῶρος περὶ αὐτὴν εὐρὺς ἐν τῷ 

, , N 2 , , 

“ήμητρός τε ἱρὸν Auquxrvoví(oog ἵδρυται xal ἕδραι εἰσὶ 
Ἀμφιχτύοσι xal αὐτοῦ τοῦ Ἀμῳιχτύονος ἵρόν. 

M P ἢ P] D - ; 
Βασιλεὺς μὲν δὴ Ξέρξης ἐστρατοπεδεύετο τῆς Πηλίδος 
ἘΞ Ζ 7) ax , 

ἐν τῇ Τρηχινίη, οἱ δὲ δὴ Ἕλληνες ἐν τῇ διόδῳ" καλέεται 
' - Lr c - , , 

δὲ ὁ χῶρος οὗτος ὑπὸ μὲν τῶν πλεόνων Ἑλλήνων Ocouo- 
πύλαι, ὑπὸ δὲ τῶν ἐπιχωρίων καὶ περιοίχων Πύλαι. 

ἐστρατοπεδεύοντο μέν νυν ἕχάτεροι iv τούτοισι τοῖσι 
, , c - ^ , , 

χωρίοισι, ἔπεχράτες δὲ ὃ uiv τῶν πρὸς βορέην &veuov 
ἐχόντων πάντων μέχρι Τρηχῖνος, οἱ δὲ τῶν πρὸς νότον 
xci μεσαιμιβρίην φερόντων τὸ ἐπὶ ταύτης τῆς ἠπείρου. 

Ἦσαν δὲ οἵδε Ἑλλήνων οἱ ὑπομένοντες τὸν Πέρσην ἐν 
τούτῳ τῷ χώρῳ, Σπαρτιητέων τε τριηχόσιοι ὅπλῖται xal 
Τεγεητέων xai Μαντινέων χίλιοι, ἡμίσεες ἑχατέρων, ἐξ 
Ὀρχομιενοῦ τε τῆς ᾿Ιρχαδίης εἴχοσι xal ἑχατόν, xai ἐχ τῆς 

- 32 , 7^ - 3 , 2 ' ' 

λοιττῆς Aoxa(nc χίλιοι" τοσοῦτοι μὲν ἀρχάδων, amo δὲ 
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Κορίνϑου τετραχόσιοι xal ἀπὸ Φλιοῦντος διηχόσιοι καὶ 
, 2 , c ΜΜουχηναίων ὀγδώχοντα. οὗτοι uiv ἀπὸ Πελοποννήσου 

- 3 - " ΄ 
παρῆσαν, ἀπὸ δὲ Βοιωτῶν Θεσπιέων τε ἑπταχόσιοι xal 

Θηβαίων τετραχόσιοι. πρὸς τούτοισι ἐπίχλητοι ἐγένοντο 
᾽, 2, - , "oxooí τε οἱ Ὀπούντιοι ττανστρατιῇ xol Φωχέων χίλιοι. 

2 ' , c c 2 , , 32 αὑτοὶ γάρ σφεας οἱ Ἕλληνες ἐπεχαλέσαντο, λέγοντες δὲ 
BJ , € bi , - , 

ἀγγέλων ὡς αὐτοὶ μὲν ἥχοιεν ztQO0Qouot τῶν ἄλλων, οἱ 
δὲ λοιποὶ τῶν συμμάχων προσδόχιιιοι τεᾶσαν εἶεν ἡμέρην, 
ς , , , » 2 Ὁ ΡΝ 9 , ἢ ϑάλασσά τέ σφι εἴη iy φυλαχῇ ox ϑηναίων τε qoov- 
ρεομένη xol Αἰγινητέων xal τῶν ἐς τὸν ναυτιχὸν στρατὸν 

; » ' E - E ' ' * 
ταχϑέντων, χαί σφι εἴη δεινὸν οὐδέν᾽ ov γὰρ ϑεὸν εἶναι 

τὸν ἐπιόντα ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα ἀλλ ἄνθρωπον, εἶναι δὲ 
^N 3 , 3 , - ^ - , 

ϑνητὸν οὐδένα οὐδὲ ἔσεσθαι τῷ καχὸν ἐξ ἀρχῆς yuouéro 
2 , - , 3 - , , 

οὐ συνεμίχϑη, τοῖσι δὲ μεγίστοισι αὐτῶν μέγιστα" ὀφεί- 
λειν ὧν xal τὸν ἐπελαύνοντα, ὡς ἐόντα ϑνητόν, ἀπὸ τῆς 

, σ-- , - , , 

δόξης πεσεῖν [ἂν]. οἱ δὲ ταῦτα πυνϑανόμενοι ἐβώϑεον 

ἐς τὴν Τρηχῖνα. 
Τούτοισι ἦσαν uy νυν καὶ ἄλλοι στρατηγοὶ κατὰ πόλις 

ἑχάστων, ὃ δὲ ϑωμαζόιμιενος μάλιστα χαὶ τταντὸς τοῦ στρα- 
΄ ς , , 3 , ς 3 

τεύματος ἡγεόμενος “αχεδαιμόνιος vv “εωνίδης ὃ Ava- 
, - , - 2 , - 3 t , 

ξανδρίδεω τοῦ “έοντος τοῦ Εὐρυχρατίδεω τοῦ “ναξάνδρου 
τοῦ Εὐρυχράτεος τοῦ Πολυδώρου τοῦ ᾿λχαμιένεος τοῦ 
Τηλέχλου τοῦ AMoyéAec τοῦ Ἡγησίλεω τοῦ Δορύσσου τοῦ 

΄ -2 , - 23 - , 

“εωβότεω τοῦ Ἐχεστράτου τοῦ Ἤγιος τοῦ Εὐρυσϑένεος 

τοῦ “ριστοδήμιου τοῦ “Πριστοιιάχου τοῦ Κλεοδαίου τοῦ 

"TÀLov τοῦ Ἡραχλέος, χτησάμενος τὴν βασιληίην ἐν Στάρτῃ 
3 2 , I: ind , (Ὁ ΚΣ, , 9 

ἐξ ἀπτροσδοχήτου. διξῶν γάρ οἱ ἐόντων τπτρεσβυτέρων ἀδελ- 
- , ΠῚ 3 , - 

φεῶν, KAsouéveóg τε xal “Ιωριέος, ἀπτελήλατο τῆς φρον- 
L - , 2 , P ΄ 

τίδος περὶ τῆς βασιληίης. ἀποϑανόντος δὲ Κλεομένεος 
» , , , 2 TN, , 34 ' 

ἄπαιδος ἔρσενος γόνου, Ζωριέος τε οὐχέτι ἐόντος ἀλλὰ 
τελευτήσαντος xci τούτου ἐν Σιχελίῃ, οὕτω δὴ ἐς “εω- 

, 2 € ^ , , P] , 

νίδην ἀνέβαινε ἡ βασιληίη, χαὶ διότι πρότερος ἐγεγόνεε 
Κλεομβρότου (οὗτος γὰρ ἣν νεώτατος Ἀναξανδρίδεω ταῖς) 
χαὶ δὴ καὶ εἶχε Κλεομένεος ϑυγατέρα. ὃς τότε ἤιε ἐς Θερ- 
μοττύλας ἐπιλεξάμενος ἄνδρας τε τοὺς χατεστεῶτας τριη- 

χοσίους «ci τοῖσι ἐτύγχανον παῖδες ἐόντες. παραλαβὼν 
δὲ ἀπίχετο καὶ Θηβαίων τοὺς ἐς τὸν ἀριϑμὸν λογισάμενος 
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5 - b , , € 5) , » 

εἶπον, τῶν ἐστρατήγεε “εοντιάδης 0 Εὐρυμάχου. τοῦδε 
N , M , , 

δὲ εἵνεχεν τούτους σπουδὴν ἐποιήσατο “εωνίδης μούνους 
Ὡλλήνων παραλαβεῖν, ὅτι σφέων μεγάλως χατηγόρητο 
μηδίξειν" παρεχάλεε ὦν ἐς τὸν πόλεμον ἐϑέλων εἰδέναι 
εἴτε συμπέμψουσι εἴτε χαὶ ἀπερέουσι ix τοῦ ἐμφανέος 

^^ , 3^ , 

τὴν Ἑλλήνων συμμαχίην. ot δὲ ἀλλοφρονέοντες ἔπεμπον. 
* * L 2 

Τούτους μὲν τοὺς ἀμφὶ “εωνίδην πιρώτους ἀπέπεμι- 
- ΄ [250 ' 

Jay Σπαρτιῆται, ἵνα τούτους ὁρέοντες οἱ ἄλλοι σύμμαχοι 
, c v ^ 3 ' 

στρατεύωνται μηδὲ χαὶ οὗτοι μηδίσωσι, ἢν αὐτοὺς πυν- 
, ^ , M , , , 

ϑάνωνται ὑπερβαλλομένους" μετὰ δέ, Κάρνεια yao σφι 
£1 , , ^^ c , ' , 

ἣν ξιποδών, ἔιιελλον ὁρτάσαντες xol φυλαχὰς λιπόντες 
j - , Ἃς , , , e ^ ^ 

ἐν τῇ Σπάρτῃ κατὰ τάχος βωϑήσειν πανδημεί. ὡς δὲ καὶ 
οἱ λοιποὶ τῶν συμμάχων ἐννένωντο ci αὐτοὶ ἕτερα τοι- 

» ΄ 5 ' , abra ποιήσειν" ἣν γὰρ χατὰ τὠυτὸ Ὀλυμπιὰς τούτοισι 
, - 5 , * 

τοῖσι πρήγμασι GvuztecOUOQG* οὐχ (v δοχέοντες xata 
, [4 , Q * 3 , P? 

τάχος οὕτω διαχριϑήσεσϑαι τὸν ἕν Θερμοπύλῃσι ττόλεμον 
, , 2 ' C 

É;m&jurOY τοὺς ττροδρόμους. οὗτοι μὲν δὴ οὕτω διενένωντο 
, N ; CA^ * , 

ποιήσειν. οἱ δὲ ἐν Θερμοπύλῃσι Ἕλληνες, ἐπειδὴ ττέλας 
P] , - 5 / ^ - € , , 3 , 

ἐγένετο τῆς ἐσβολῆς ὃ Πέρσης, καταρρωδέοντες ἐβουλεύ- 
-- , LES 

ovro ztegl ἀπαλλαγῆς. τοῖσι μέν νυν ἄλλοισι Πελοττοννη- 
^ , 3 P r 

σίοισι ἐδύχεε δηϑοῦσι ἐς Πελοπόνγησον τὸν ᾿Ισϑμὸν ἔχειν 
ἐν φυλαχῇ" «““εωνίδης δέ, Φωχέων καὶ “οχρῶν περισπερ- 

, - ΄ ΄ 2 - , L , χϑέντων τῇ γνώμῃ ταύτῃ, αὐτοῦ τε μένειν ἐινηφίζετο méu- 
3 , , ^ , , 

σειν τε ἀγγέλους ἐς τὰς πόλις χκελεύοντάς σφι ἐπιβωϑέειν, 
€ 3*7 5 - 215.5 A bl , 3 Z6 

ὡς ἐόντων αὐτῶν ὀλίγων στρατὸν τὸν Μήδων ἀλέξασϑαι. 

Ταῦτα βουλευομένων σφέων, ἔπειιπε Ξέρξης κατάσχο- 
πον ἱππέα ἰδέσϑαι ὅὁχόσοι τέ εἶσι καὶ O τι ποιέοιεν. 

' "7 3X 2 ^» € €^ , » , 

ἀχηχόες δὲ ἔτι ἐὼν ἔν Θεσσαλίῃ ὡς ἁλισμένη εἴη ταύτῃ 
M € 

στρατιὴ ὀλίγη, «al τοὺς ἡγεμόνας ὡς εἴησαν “αχεδαιμόνιοί 
, ^ , € , € 

τε zal “εωνίδης ἐὼν γένος Ἡραχλείδης. ὡς δὲ προσήλασε 
4 

^ M M 

ὃ ἱππεὺς πρὸς τὸ στρατόπεδον, ἐϑηέετό τε xal κατώρα 
- » M , M , 

πᾶν μὲν ov τὸ στρατόπεδον" τοὺς γὰρ ἔσω τεταγμένους 
- * 3 , 5 - 2 v- 

τοῦ τείχεος, τὸ ἀνορϑώσαντες εἶχον ἐν φυλαχῇ, οὐχ οἷά 
5 pe σις a ' »-- 3 , - ^ - 

τε ἣν χατιδέσϑαι" ὁ δὲ τοὺς ἔξω ἐμάνϑανε, τοῖσι πρὸ τοῦ 
, * c , , - 

τείχεος τὰ ὅπλα ἐχέετο. ἔτυχον δὲ τοῦτον τὸν χρόνον 
«Ἰαχεδαιμόνιοι ἔξω τεταγμένοι. τοὺς μὲν δὴ ὥρα γυμνα- 

, » 3 - * , ΄ 

ζομένους τῶν ἀνδρῶν, τοὺς δὲ τὰς χόμας χτενιζομένους. 
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ταῦτα δὴ ϑηεύμενος ἐϑώμαζε, zal τὸ πιλῆϑος ἐμάνϑανε. 

* , ) , , 3i X , . 

μαϑὼν δὲ πάντα ἀτρεχέως ἀττήλαυνε ὀπίσω xav ἡσυχίην 
, , 2 , , , - , 

οὔτε γάρ τις ἐδίωχε ἀλογίης τε ἐχύρησε ττολλῆς" ἀπελϑών 
τὲ ἔλεγε πρὸς Ξέρξην τάττερ ὁπώπεε πάντα. ἀχούων δὲ 
—4 2 5 nU. , c , Ξέρξης ovx εἶχε συμββαλέσϑαι τὸ ἐξόν, ὅτι τεαρασχευάζοιντο 
c 2 , , ^ 2 ' , 3442 

ὡς ἀπολεόμενοί τε xal ἀπολέοντες xarà δύναμιν" GÀÀA 
3. - ΓΑ ^ , , , 

αὑτῷ γελοῖα γὰρ ἐφαίνοντο ττοιέειν, uevenéuwaro “ημά- 
M 3 ΄, - L , ρητον τὸν Agíovovog ἐόντα iv τῷ στρατοπέδῳ. ἀπιχό- 

μένον δέ μιν εἰρώτα Ξέρξης ἕχαστα τούτων, ἐϑέλων μα- 
ϑεῖν τὸ “τοιεύμενον πρὸς τῶν “αχεδαιμονίων. ὃ δὲ εἶπε 
cc »r ΄ ' , 5 ' ' 
ἤχουσας μέν μευ xol πρότερον, εὖτε ὡρμέομεν ἐπὶ τὴν 

c , ὅν - 3 - , ἌΣ , ' J^ , 

“Ελλάδα, περὶ τῶν ἀνδρῶν τούτων" ἀχούσας δὲ γέλωτα us 
, , - cr 7 , - 

ἔϑεο λέγοντα τῇττερ ὥρεον ἐχβησόμενα πρήγματα ταῦτα" 
3 ' ' 3547 2 , 3 , - 5: - ' 
ἐμοὶ γὰρ τὴν ἀλήϑειαν ἀσχέειν ἀντία σεῦ, ὦ βασιλεῦ, ἀγὼν 
μέγιστός ἐστι. ἄχουσον δὲ xai νῦν. οἱ ἄνδρες οὗτοι ἀττεί- 

, Ci. κὖ Ap κα , ' - 

χαται μαχεσόμενοι ἡ μῖν τιερὶ τῆς ἐσόδου, χαὶ ταῦτα σταρα- 
7 L4 , ce , ΄, , 

σχευάζονται. νόμος γάρ σφι οὕτω ἔχων ἐστί" ἐπεὰν μέλ- 
λωσι χινδυνεύειν τῇ ψυχῆ, τότε τὰς χεφαλὰς χοσμέονται. 
2 ,ὔ , , ' A. GE , , 

ἐπίστασο δέ, εἶ τούτους τε xai τὸ ὑπομένον ἐν Σπάρτῃ 
, » 3 (οι 34^ 5». 2 , , 

χαταστρέψεαι, ἔστι οὐδὲν ἄλλο ἔϑνος ἀνϑρώττων τό σε, 
- € , - 2 , - ' 

βασιλεῦ, ὑπομεγνέει χεῖρας ἀνταειρόμενον" νῦν γὰρ πρὸς 
^ ἡ... - C ys 

βασιληίην τε xal πτόλιν χαλλίστην τῶν ἐν Ἕλλησι προσ- 
, , 2 , 9. , * m—- ἢ 

φέρεαι καὶ ἄνδρας ἀρίστους. χάρτα τε δὴ ἄπιστα Ξέρξῃ 
, , 7 , , € 

ἐφαίνετο τὰ λεγόμενα εἶναι, «al δεύτερα ἐπειρώτα ὅντινα 
τρόττον τοσοῦτοι ἐόντες τῇ ἑωυτοῦ στρατιῇ μαχέσονται. 
c PI 5 «c 5 - s ' - (€ € 2 TE , 

ὃ δὲ εἶχιε “ὠ βασιλεῦ, ἐμοὶ χρᾶσϑαι ὡς ἀνδρὶ ψεύστῃ, 
» - , - - x o^ 

ἣν μὴ ταῦτά τοι ταύτῃ ἐχβῇ τῇ ἐγὼ λέγω." 
Ταῦτα λέγων οὐκ ἔπειϑε τὸν Ξέρξην. τέσσερας μὲν 

* ΚΣ € , aA "v D ᾿Ξ , "7 * 

δὴ παρεξῆχε ἡμέρας, &AníZov αἰεί σφεας ἀποδρήσεσϑαι 
, c 2 2 , ns sp ^ 

χεέμτιτῃ δέ, ὡς ovx ἀπαλλάσσοντο ἀλλά οἱ ἐφαίνοντο 
, ^ 2 ἧ , , , 

ἀναιδείη τε «ai ἀβουλίῃ διαχρεόμενοι μένειν, τεέμτιει ec 
, M , , , , 

αὐτοὺς Μήδους τε xai Κισσίους ϑυμωϑείς, ἐντειλαμενός 
, , , - 

σφεας ζωγρήσαντας ἄγειν ἐς ὄψιν τὴν ἑωυτοῦ. ὡς δ᾽ 
2 , , 2 * cr. ^ c - 32 

ἐσέπεσον φερόμενοι ἐς τοὺς Ἕλληνας οἵ Μῆδοι, ἔπιπτον 
, , 3 , M 2 2 , , 

πολλοί, ἄλλοι δ᾽ ἐπεσήισαν, xol ovx ἀπήλαυνον, xaíztto 
, , ^ 2 7, ^ 

μεγάλως προσπταίοντες. δῆλον δ᾽ ἐποίευν τταντέ τεῳ xai 
E] cr Qa p € ' ' [APTA 

ovx ἥκιστα αὐτῷ βασιλέϊ, ὅτι ττολλοὶ uiv ἄνϑρωττοι εἶεν, 
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, * , , ^ Ἧς 2 , 

ὀλίγοι δὲ ἄνδρες. ἐγίνετο δὲ ἣ συμβολὴ Ot ἡμέρης. ἐπείτε 
᾿ - , . A Ξ 

δὲ oi Μῆδοι τρηχέως περιξίποντο, ἐνθαῦτα οὗτοι μὲν 

ὑπεξήισαν, οἵ δὲ Πέρσαι ἐχδεξάμενοι ἐπήισαν, τοὺς ἀϑα- 
" , , , - 5 ς , c ^ T , 

γάτους ἐχάλεε βασιλεύς, τῶν ἤρχε Ὑδάρνης, ὡς δὴ οὑτοί 
γε εὐπετέως χατεργασόμενοι. ὡς δὲ xal οὗτοι συνέμισγον 

x Cr. 3 93 , , - - - 

τοῖσι Ἕλλησι, οὐδὲν πλέον ἐφέροντο τῆς στρατιῆς τῆς 
Y - ^N S , € , , , 

Μηδιχῆς ἀλλὰ τὰ αὐτά, ἅτε ἐν στεινοπτόρῳ τὲ χώρῳ μαχό- 
΄ , , , Cr 

μενοι xal δούρασι βραχυτέροισι χρεόμενοι ἤπερ οἱ EÀ- 

ληνες, «ai οὐχ ἔχοντες πλήϑεϊ χρήσασϑαι. “αχεδαιμόνιοι 
^ , Dé 47 , , 3 

δὲ ἐμάχοντο ἀξίως λόγου, ἄλλα τε ἀποδεικνύμενοι ἐν οὐχ 
ἐπισταμένοισι μάχεσϑαι ἐξεπιστάμενοι, χαὶ 6xog ἐντρέ- 
ψειαν τὰ νῶτα, ἁλέες φεύγεσχον δῆϑεν, οἱ δὲ βάρβαροι 

, , - ' ΄, ΄ 2 

ὁρέοντες φεύγοντας βοῇ τὲ χαὶ πατάγῳ ἐπήισαν, οἱ ὃ 
ἂν χαταλαμβανόμενοι ὑττέστρεφον ἀντίοι εἶναι τοῖσι βαρ- 

, , »! , , P 2 

βάροισι, μεταστρεφόμενοι δὲ χατέβαλλον πλήϑεὶ &va- 
, - , ^ ^ 3 - - 

ριϑμήτους τῶν Περσέων" ἔπιπτον δὲ xol αὑτῶν τῶν 
ΞΡ , 2 - 345 2 b N 3 e 2 ΄ 

Σπαρτιητέων ἐνθαῦτα ὀλίγοι. ἐπεὶ δὲ οὐδὲν ἐδυνέατο 
^ - , - , , ^ 

παραλαβεῖν oi Πέρσαι τῆς ἐσόδου πειρεόμενοι καὶ χατὰ 
,η M , , , 2 , τέλεα xal παντοίως προσβάλλοντες, ἀπήλαυνον ὀπίσω. 

ἐν ταύτῃσι τῇσι προσόδοισι τῆς μάχης λέγεται βασιλέα 
ϑηεύμενον τρὶς ἀναδραιμιεῖν ἐχ τοῦ ϑρόνου, δείσαντα περὶ 
τῇ στρατιῇ. τότε μὲν οὕτω ἠγωνίσαντο, τῇ δ᾽ ὑστεραίῃ 

ς ,ὕ 2 ἡ δὲ 27 : γέ. : [44 oA AL ἐόν 

οἱ βάρβαροι οὐδὲν ἄμεινον ἀέϑλεον. ἅτε γὰρ ὀλίγων ἑξόν- 
uA , , , M τῶν, ἐλπίσαντές σφεας χκατατετρωματίσϑαι τε χαὶ οὐκ 

οἵους τε ἔσεσϑαι ἔτι χεῖρας ἀνταείρασϑαι συνέβαλλον. οἵ 
δὲ Ἕλληνες χατὰ τάξις τὲ xal χατὰ ἔϑνεα κεκοσμημένοι 
ἦσαν, χαὶ ἐν μέρεϊ ἕκαστοι ἐμάχοντο, niv Φωχέων᾽" οὗτοι 
δὲ ἐς τὸ οὖρος ἐτάχϑησαν φυλάξοντες τὴν ἀτραπόν. ὡς 

* PETS c 2 , c , Xu τὸ 7 
δὲ οὐδὲν εὕρισχον ἀλλοιότερον οἱ Πέρσαι ἢ τῇ προτεραίῃ 
2 , 2 ?^ 

€yQQ€0Y, ἀπηλαῦυνον. 
A ; δὲ λ , c , 5 » , 

πορέοντος δὲ βασιλέος ὃ τι χρήσηται τῷ παρεόντι 
, 3 ͵ c 2 , - ES M ἘΣ 

σρήγματι, Επιάλτης ὁ Εὐρυδήμου ἀνὴρ Μηλιεὺς ηλϑέ οἱ 
, € , M , , 

ἐς λόγους ὡς μέγα τι παρὰ βασιλέος δοχέων οἴσεσϑαι, 

ἔφρασέ τε τὴν &rQaztóv τὴν διὰ τοῦ οὔρεος φέρουσαν ἐς 
Θερμοπύλας, xal διέφϑειρε τοὺς ταύτῃ ὑπομείναντας 
€. , ce , , Ελλήνων. ὕστερον δὲ δείσας “1αχεδαιμογνίους ἔφυγε ἐς 

7 H , € ' - , - Θεσσαλίην, xaí οἱ φυγόντι ὑπὸ τῶν Πυλαγόρων, τῶν 
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M , , EJ ΄ 

Ἀμφιχτυόνων ἐς τὴν Πυλαίην συλλεγομένων, ἀργύριον 
2 , , ^ [q4 - ^ bj 3 

ἐπεχηρύχϑη. χρόνῳ δὲ ὕστερον, χατῆλϑε γὰρ ἐς ἅντι- 

χύρην, ἀπέϑανε ὑπ᾽ ϑηνάδεω ἀνδρὸς Τρηχινίου. ὁ δὲ 
΄, - , , , ; ιϑηνάδης οὗτος ἀπέχτεινε μὲν Ἐπιάλτην δὲ ἄλλην αἰτίην, 

^ 2 ^ j su) » ^f ; , 3 , €j , 

τὴν ἐγὼ ἐν τοῖσι ὄπισϑε λόγοισι σημανέω, ἐτιμήϑη μέντοι 
c ^ , 3) ^ [d4 J , ^ ce 

5z0 “αχεδαιμονίων οὐδὲν ἕσσον. Ἐπιάλτης uiv οὕτω 

ὕστερον τούτων ἀπτέϑανε, ἔστι δὲ ἕτερος λεγόμενος λόγος, 
ὡς Ὀνήτης τε ὃ Φαναγόρεω ἀνὴρ Καρύστιος xci Κορυ- 

^ , , ^ ^5 , 

δαλλὸς MvvixvoeUc εἶσι οἱ εἴπαντες πρὸς βασιλέα τούτους 

τοὺς λόγους χαὶ περιηγησάμενοι τὸ οὐρος τοῖσι Πέρσῃσι, 

οὐδαμῶς ἔμοιγε πιστός. τοῦτο μὲν γὰρ τῷδε χρὴ σταϑμώ- 
cr € - € ^; , 2) , ἰς: 3 

σασϑαι, ὅτι οἱ vOv Ἑλλήνων Πυλαγόροι ἐττεχήρυξαν οὐχ 

im Ὀνήτῃ τε xoi Κορυδαλλῷ ἀργύριον ἀλλ᾿ Gv Ἐπιάλτῃ 
τῷ Τρηχινίῳ, πάντως xov τὸ ἀτρεχέστατον πυϑόμεγοι" 

τοῦτο δὲ φεύγοντα τὸν Ἐπιάλτην ταύτην τὴν αἰτίην οἴδα- 
μεν. εἰδείη μὲν γὰρ ἂν χαὶ ἐὼν μὴ Μηλιεὺς ταύτην τὴν 
2 ὌΝ ον» Ὑ ΄ ac J PURSE ΚΣ 
ἀτραπὸν Ὁνήτης, εἰ τῇ χώρῃ πολλὰ ὠμιληχὼς εἴη" ἀλλ 
᾿ξπιάλτης γάρ ἐστι ὃ περιηγησάμενος τὸ οὖρος χατὰ τὴν 
ἀτραπόν, τοῦτον αἴτιον γράφω. 

Ξ ξ ὃ , 3 , c » M - σ ς "E 2. ^ 

Ξέρξης δέ, ἐπεί ol ἤρεσε và ὑπέσχετο ὃ Ἐπιάλτης xac- 
, 3. ν ^ , , CI P 

εργάσεσϑαι, avríza περιχαρὴς γενόμενος ἔπεμπε Ὑδάρνεα 
- , » , € , Y * , 

xal τῶν ἐστρατήγεε Ὑδάρνης" ὁρμέατο δὲ ττερὶ λύχνων 
ἁφὰς ἐχ τοῦ στρατοπέδου. τὴν δὲ ἀτραπὸν ταύτην ἐξεῦρον 

μὲν οἱ ἐπιχώριοι Μηλιέες, ἐξευρόντες δὲ Θεσσαλοῖσι χατη- 
, ^ , , c , , , "m 

γησαντο ἐπὶ Φωχέας, τότε ὅτε οἱ Φωχέες φράξαντες τείχεϊ 

τὴν ἐσβολὴν ἦσαν ἐν σχέπῃ τοῦ πολέμου" ix τόσου δὴ 
᾿ - ' ^ - , (^ 

χατεδέδεχτο ἐοῦσα οὐδὲν χρηστὴ Μηλιεῦσι. ἔχει δὲ ὧδε 
ἡ ἀτραπὸς αὕτη. ἄρχεται μὲν ἀπὸ τοῦ σωτιοῦ ποταμοῦ 
τοῦ διὰ τῆς διασφάγος δέοντος, οὔνομα δὲ τῷ οὔρεϊ τούτῳ 
xal τῇ ἀτραπῷ τὠυτὸ κέεται, ᾿νόταια" τείνει δὲ ἡ νό- 

€ ^ , - , , , 

σπαια αὕτη κατὰ ῥάχιν τοῦ οὔρεος, λήγει δὲ xard τε 
Αλπηνὸν πόλιν, πτρώτην ἐοῦσαν τῶν “οχρέδων πρὸς τῶν 

Μηλιέων, xai χατὰ Μελάμττυγόν τε καλεόμενον λίϑον xai 

χατὰ Κερχώπων ἕδρας, τῇ καὶ τὸ στεινότατόν ἐστι. χατὰ 
, ^ ^ € , , ^ 

ταύτην δὴ τὴν ἀτραττὸν χαὶ οὕτω ἔχουσαν οἱ Πέρσαι, τὸν 

σωπτὸν διαβάντες, ἐπορεύοντο πᾶσαν τὴν νύχτα, ἐν δεξιῇ 
, ^ 2 - ^ , 

μὲν ἔχοντες οὔρεα τὰ Οἰταίων, ἐν ἀριστερῇ δὲ τὰ Τρηχινίων. 
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ῥώς τε δὴ διέφαινε χαὶ ἐγένοντο v ἀχρωτηρίῳ τοῦ οὔ ἠώς τε δὴ διέφ αἱ ἐγένοντο ἐπ᾽ ἀχρωτηρίῳ τοῦ οὔρεος. 
^ * - - »r 3 , € ^ , , 

xarà δὲ τοῦτο τοῦ οὔρεος ἐφύλασσον, ὡς xal πρότερόν 
μοι δεδήλωται, Φωχέων χίλιοι ὅπλ ἴται, ῥυόμενοί τὲ τὴν 
σφετέρην χώρην xai φρουρέοντες τὴν ἀτραπόν. ἡ μὲν γὰρ 
χάτω ἐσβολὴ ἐφυλάσσετο ἐπ᾽ ὧν εἴρηται" τὴν δὲ διὰ τοῦ 
οὔρεος ἀτραπὸν ἐθελονταὶ Φωκέες ὑποδεξάμενοι “εωνίδῃ 

8 ἐφύλασσον. ἔμαϑον δέ gqisas oi Φωχέες ὧδε ἀναβεβη- 

χότας" ἀναβαίνοντες γὰρ ἐλάνϑανον οἱ Πέρσαι τὸ οὐρος 
πᾶν ἐὸν δρυῶν ἐπίπλεον. ἣν μὲν δὴ νηνεμίη, ψόφου δὲ 

, ^ - c * » , € 

γινομένου ττολλοῦ, ὡς olxbg ἣν φύλλων ὑποχεχυμένων ὑπὸ 
- , , / L 

τοῖσι ποσί, ἀνά τε ἔδραμον οἵ Φωχέες xai ἐνέδυνον τὰ 
[4 ' DN. c , - € ' 5 

ὅπλα, x«i αὐτίχα οἱ βάρβαροι παρῆσαν. ὡς δὲ εἶδον 
» 2 , c 3. Ὧ 27 3- » ἘΠῚ , 
ἄνδρας ἐνδυομένους 0ztÀa, ἐν ϑώματι ἐγένοντο" ἑλπόμενοι 

* Y 2 UD , - 

γὰρ οὐδέν σφι φανήσεσϑαι ἀντίξοον ἐνεχύρησαν στρατῷ. 
τῇ - C us , , * € , » 

iv9atva Ὑδάρνης χαταρρωδήσας μὴ οἱ Φωχξες ξωσι «“1αχε- 
, , * 3 , € ' , , 

δαιμόνιοι, εἴρετο τὸν Ἐπιάλτην ὁχοδαπὸς εἴη ὃ στρατός, 
, PY , , ' , € ^, 

πυϑόμενος δὲ ἀτρεχέως διέτασσε τοὺς Πέρσας ὡς ἐς μάχην. 
, c 4^5 - rad , - , 

oí δὲ Φωχέες ὡς ἐβάλλοντο τοῖσι τοξεύμασι πολλοῖσί τε 

χαὶ τιυχνοῖσι, οἴχοντο φεύγοντες ἐπὶ τοῦ οὔρεος τὸν κόρυμ- 
βον, ἐπιστάμενοι ὡς ἐπὶ σφέας (gui σαν ἀρχήν, καὶ 

παροσχῥυθδανο ὡς ἀπολεόμενοι. οὗτοι μὲν δὴ ταῦτα 
ἐφρόνεον, οἱ δὲ ἀμφὶ Ῥβπιάλτην χαὶ Ὑδάρνεα Πέρσαι Φω- 
χέων μὲν οὐδένα λόγον ἐποιεῦντο, οἱ δὲ χατέβαινον τὸ 

οὖρος χατὰ τάχος. 
Τοῖσι δὲ ἐν Θερμοπύλῃσι ἐοῦσι Ἑλλήνων πρῶτον μὲν 

ὃ μάντις λεγιστίης, ἐσιδὼν ἐς τὰ ἱρά, ἔφρασε τὸν μέλ-- 
' [44 2 y , 

ovra ἔσεσϑαι Gua ἠοῖ σφι ϑάνατον, ἐπὶ δὲ χαὶ αὐτό- 
μολοι ἦσαν oi ἐξαγγείλ αντὲς τῶν Περσέων τὴν ττερίοδον. 
οὗτοι μὲν ἔτι γυχτὸς ἐσήμηναν, τρίτοι δὲ oi ἡμεροσχόστοι 
χαταδραμόντες ἀπὸ τῶν ἄχρων ἤδη διαφαινούσης ἡμιέρης. 
2 - 2, , € C33 ἢ L 2 n2 c 
ἐνθαῦτα ἐβουλεύοντο οἱ Ἕλληνες, χαί aqecv ξσχίζοντο at 

" E , ' - - γνῶμαι" οἱ uiv γὰρ οὐχ ἔων τὴν τάξιν ἐχλιπεῖν, oi δὲ 
2 / ' Ἢ - 0.4 c i. 3 , 
ἀντέτεινον. μετὰ δὲ τοῦτο διαχριϑέντες οἱ μὲν ἀπαλλάσ- 
σοντο xai διασχεδασϑέντες χατὰ πόλις ἕκαστοι ἐτράττοντο, 

- C δ , 3 - 

οἱ δὲ αὐτῶν ἅμα “εωνίδῃ μένειν αὐτοῦ ztageoxevaOaro. 
, Y ^ 2 , 3 , 

λέγεται δὲ χαὶ ὡς αὐτός σφεας Gauémeue “εωνίδ εὶ 7 5 i ? 
, ν P - , - 

ἀπόλωνται κηδόμενος" αὐτῷ δὲ xai Σπαρτιητέων τοῖσι 
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zc 3 , n x κι , 

σεαρεοῦσι οὐχ ἔχειν εὐτιρεπτέως ἐχλιτιεῖν τὴν τάξιν dg τὴν 
5 , 2 ΄ , - - 

ἤλθον φυλάξοντες ἀρχήν. ταύτῃ xai μᾶλλον τῇ γνώμῃ 
- , 2 , 2 , , M , 

χελεῖστός εἰμι, /Lecvíómny, éreíve αἴσϑετο τοὺς συμμάχους 

ἐόντας ἀπροϑύμους χαὶ οὐχ ἐϑέλοντας συνδιαχινδυγεύειν, 
- , - , 

χελεῦσαί σφεας ἀπαλλάσσεσθαι, αὐτῷ δὲ ἀπιέναι οὐ 
χαλῶς ἔχειν. μένοντι δὲ αὐτοῦ χλέος μέγα ἐλείπετο, καὶ 

ἢ Σπάρτης εὐδαιμονίη οὐκ ἐξηλείφετο. ἐχέχρηστο γὰρ 
$z0 τῆς Πυϑίης τοῖσι Σταρτιήτῃσι χρεομένοισι περὶ τοῦ 
πολέμου τούτου αὐτίκα xar ἀρχὰς ἐγειρομένου, ἢ «1αχε- 
δαίμονα ἀνάστατον γενέσϑαι ὑπὸ τῶν βαρβάρων, ἢ τὸν 
βασιλέα σφέων ἀπολέεσϑαι. ταῦτα δέ σφι ἐν ἔπεσι é&a- 
μέτροισι χρᾷ ἔχοντα ὧδε. 

ὑμῖν δ᾽, ὦ Σπάρτης οἰχήτορες εὐρυχύροιο, 
E /, P4 2 ' £ ΩΣ, , efs 

ἢ μέγα ἄστυ ἐριχυδὲς ὑπ ἀνδράσι Περσεΐδησι 
5 » N κι SR NS S TT p x ^05 

σέρϑεται, ἢ τὸ μὲν οὐχί, ἀφ Ἡραχλέος δὲ γενέϑλης 

σεενϑήσει βασιλῆ φϑίμενον “ακεδαίμονος οὖρος. 
^ Ν᾿ , , , 3 0*4 , 

οὐ γὰρ τὸν ταύρων σχήσει μένος οὐδὲ λεόντων 
ἀντιβίην" Ζηνὸς γὰρ ἔχει μένος" οὐδέ € φημι 
σχήσεσϑαι, πρὶν τῶνδ᾽ ἕτερον διὰ πάντα δάσηται. 
- , SN 2 , , ^ , ^j 

ταῦτά τε δὴ ἐπιλεγόμενον “εωνίδην, «ai βουλόμενον χλέος 

χαταϑέσϑαι μούνων Σπαρτιητέων, ἀποπέμιναι τοὺς ovu- 
μάχους μᾶλλον ἢ γνώμῃ διενειχϑέντας οὕτω ἀχόσμως 
οἴχεσϑαι τοὺς οἰχομένους. μαρτύριον δέ μοι χαὶ τόδε : 

οὐκ ἐλάχιστον τούτου πέρι γέγονε, ὕτι χαὶ τὸν μάντιν ὃς 
εἵπετο τῇ στρατιῇ ταύτῃ, Μεγιστίην τὸν Φκαρνᾶνα, λεγό- 
μενον εἶναι τὰ ἀνέχαϑεν ἀπὸ Μελάμπτοδος, τοῦτον τὸν 
εἴπταντα ἐκ τῶν ἱρῶν τὰ μέλλοντά σφι ἐχβαίνειν, φανερός 
ἐστι “εωνίδης ἀττοττέμττων, ἵνα μὴ συναττόληταί σφι. ὃ 
δὲ ἀποπειιπόμενος αὐτὸς μὲν οὐχ ἀπελείπετο, τὸν δὲ 

παῖδα συστρατευόμενον, ἐόντα οἱ μουνογενέα, ἀττέττεμιμε. 
Οἱ μέν νυν σύμμαχοι οἱ ἀποπτεμττόμενοι οἴχοντό τὲ 3: 

ἀπιόντες καὶ ἐπείϑοντο “εωνίδη, Θεσπιέες δὲ καὶ Θηβαῖοι 
χατέμειναν μοῦνοι παρὰ “αχεδαιμονίοισι. τούτων δὲ 
Θηβαῖοι μὲν ἀέκοντες ἔμενον καὶ οὐ βουλόμενοι (χατεῖχε 
γάρ σφεας “εωνίδης ἐν ὁμήρων λόγῳ ποιεύμενος), Θε- 
σπιέες δὲ ἑχόντες μάλιστα, οἱ οὐκ ἔφασαν ἀπολιπόντες 

“Τεωνίδην καὶ τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ ἀτταλλάξεσϑαι, ἀλλὰ xava- 
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, , 9. , PN 3 - , 

μείναντες συναπέϑανον. ἐστρατήγεε δὲ αὑτῶν “ημόφιλος 
ὃ “ιαδρόμεω. 

—4AU 3A .3 ^ €^; 2 ,^ ' 3 , 

Ξέρξης δὲ ἐπεὶ ἡλίου ἀνατείλαντος σπονδὰς ἐποιή- 
, 3 - , , 

σατο, ἐπισχὼν χρόνον ἐς ἀγορῆς xov μάλιστα πληϑώρην 
πρόσοδον ἐποιέετο" «c γὰρ ἐπέσταλτο ἐξ Επιάλτεω οὕτω" 
ἀπὸ γὰρ τοῦ οὔρεος ἡ κατάβασις συντομωτέρη τέ ἐστι 

' , - ' , c ; M 
χαὶ βραχύτερος ὃ χῶρος τιολλὸν ἥπερ T) περίοδός τε xai 

, Ai , 3 mÓm/ , 

ἀνάβασις. οἵ τε δὴ βάρβαροι ot ἀμφὶ Ξέρξην προήισαν, 
xci οἵ ἀμφὶ “εωνίδην Ἕλληνες, ὡς τὴν ἐπὶ ϑανάτῳ ἔξοδον 
ποιεύμενοι, ἤδη z0ÀÀQ μᾶλλον ἢ κατ᾽ ἀρχὰς ἐπεξήισαν 

M , - 2 , ' ' , - , 

ἐς τὸ εὐρύτερον τοῦ αὐχένος. τὸ uiv γὰρ ἔρυμα τοῦ τεί- 
, μὴ 2 M ^ , € , € 

χεος ἐφυλάσσετο, oi δὲ ἀνὰ τὰς προτέρας ἡμέρας ὑπτεξ- 

ἰόντες ἐς τὰ στεινόπορα ἐμάχοντο. τότε δὲ συμμίσγοντες 
^ - - 2) , E ^ Y - , . 

ἔξω τῶν στεινῶν ἔπιπτον σπιληϑεὶ πολλοὶ τῶν βαρβάρων 
ὄπισϑε γὰρ οἱ ἡγεμόνες τῶν τελέων ἔχοντες μάστιγας 
ἐρράπιζον πάντα ἄνδρα, αἰεὶ ἐς τὸ πρόσω ἐποτρύνοντες. 

^ M , 2 - M , 

πολλοὶ uiv δὴ ἐσέπιπτον αὐτῶν ἐς τὴν ϑάλασσαν xai 
, jj. 49. 2» Ax , 

διεφϑείροντο, πολλῷ δ᾽ ἔτι πλεῦνες κατεπατέοντο ζωοὶ 
C. 3 35^ δὴ T3 j , 2 ^ -. 2 , cr 
ὑπὶ ἀλλήλων" ἣν δὲ λόγος οὐδεὶς τοῦ ἀπολλυμένου. ἅτε 

γὰρ ἐπιστάμενοι τὸν μέλλοντά σφι ἔσεσϑαι ϑάνατον ἐκ 
- , ' 5 2 , , 5 

τῶν περιιόντων τὸ οὐρος, ἀπεδείχνυντο δώμης ὅσον εἶχον 
μέγιστον ἐς τοὺς βαρβάρους, παραχρεόμενοί τε xal ἀτέ- 
οντες. δούρατα μέν vvv τοῖσι πλέοσι αὐτῶν τηνιχαῦτα 

ἐτύγχανε κατεηγότα ἤδη, οἱ δὲ τοῖσι ξίφεσι διεργάζοντο 
τοὺς Πέρσας. καὶ “εωνίδης τε ἐν τούτῳ τῷ πόνῳ πίπτει 
ἀνὴρ γενόμενος ἄριστος, «ci ἕτεροι uev. αὐτοῦ οὐνομαστοὶ 

, - ' UPS js 2 

Σπαρτιητέων, τῶν ἐγὼ ὡς ἀνδρῶν ἀξίων γενομένων ἐπυ- 
ϑόμην τὰ οὐνόματα, ἐπυϑόμην δὲ χαὶ ἁπάντων τῶν τριη- 
χοσίων. χαὶ δὴ χαὶ Περσέων πίπτουσι ἐνθαῦτα ἄλλοι τε 

M PN 2 ΄, 2 " PA M , , - 

ztoÀÀoi «ai οὐνομαστοί, ἐν δὲ δὴ xai “Ιαρείου δύο παῖδες 
34, J , ^ X 4. , 2. c 3 , ; ^ 

ἱβροχόμης τὲ xai γπεράνϑης, €x τῆς “Ιρτάνεω ϑυγατρὸς 
, , , € 32 , , 

Φραταγούνης γεγονότες “αρείῳ. ὃ δὲ ρτάνης “αρείου 
κι - , 3 2$ , C , τ - 23 , 

μὲν τοῦ βασιλέος ἣν ἀδελφεός, Ὑστάσπεος δὲ τοῦ ἡρσά- 
μεος παῖς" ὃς καὶ ἐχδιδοὺς τὴν ϑυγατέρα Ζαρείῳ τὸν 

5 , M - , € , , 

oixov πάντα τὸν ἑωυτοῦ ἐπέδωχε ὡς μούνης οἱ ἑούσης 
, , Ex) ΄ ' , 2 4 , - 

ταύτης téxvOov. Ξέρξεω τε δὴ δύο ἀδελφεοὶ ἐνθαῦτα 
πίπτουσι μαχόμενοι ὑπὲρ τοῦ νεχροῦ τοῦ “εωγίδεω, 
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Περσέων τε xoi “αχεδαιμονίων ὠϑισμὸς ἐγένετο πολλός, 
ἐς ὃ τοῦτόν τε ἀρετῇ οἱ Ἕλληνες ὑπεξείρυσαν χαὶ ἐτρέ- 
Wavro τοὺς ἐναντίους τετράχις. τοῦτο δὲ συνεστήχεξ μέχρι 
οὗ οἱ σὺν Ἐπιάλτῃ παρεγένοντο. ὡς δὲ τούτους ἥχειν 
ἐπύϑοντο οἱ Ἕλληνες, ἐνθεῦτεν ἤδη ἑτεροιοῦτο τὸ veixoc* 
ἔς v& γὰρ τὸ στεινὸν τῆς 0000 ἀνεχώρεον ὀπίσω, xol 
παραμειψάμενοι τὸ τεῖχος ἐλϑόντες ἵζοντο éni τὸν χολω- 

γὸν πάντες ἁλέες οἱ ἄλλοι πλὴν Θηβαίων. ὁ δὲ χολωνὸς 

ἔστι ἐν τῇ ἐσόδῳ, Oxov νῦν ὃ λίϑινος λέων ἕστηχε ἐπὶ 
“Ἱεωνίδῃ. ἐν τούτῳ σφέας τῷ χώρῳ ἀλεξομένους μαχαί- 
ρῃσι, τοῖσι αὐτῶν ἐτύγχανον ἔτι περιεοῦσαι, xal χερσὶ xai 
στόμασι κατέχωσαν οἱ βάρβαροι βάλλοντες, οἱ μὲν ἐξ 
ἐναντίης ἐπισπόμενοι χαὶ τὸ ἔρυμα τοῦ τείχεος συγχώ- 
σαντες, οἱ δὲ πιεριελϑόντες σπτάντοϑεν σπιερισταδόν. 

“1αχεδαιμονίων δὲ χαὶ Θεσπιέων τοιούτων γενομένων, 
ὅμως λέγεται ἄριστος ἀνὴρ γενέσϑαι Σπαρτιήτης Διη- 
γέχης, τὸν τόδε φασὶ εἶτται τὸ ἔπτος πρὶν ἢ συμμῖξαί σφεας 
τοῖσι Μήδοισι, πυϑόμενον πρός τευ τῶν Τρηχινίων ὡς 
ἐπεὰν οἱ βάρβαροι ἀπίωσι τὰ τοξεύματα, τὸν ἥλιον ὑπὸ 
τοῦ πλήϑεος τῶν ὀϊστῶν ἀποχρύτιτουσι" τοσοῦτό τι τιλῆ- 
Joc αὐτῶν εἶναι" τὸν δὲ οὐχ ἐχπλαγέντα τούτοισι εἶπαι, 
ἐν ἀλογίῃ ποιεύμενον τὸ Μήδων τιλῆϑος, ὡς πάντα σφι 
ἀγαϑὰ ὃ Τρηχίνιος ξεῖνος ἀγγέλλοι, εἰ ἀποχρυπτόντων 
τῶν Μήδων τὸν ἥλιον ὑπὸ σχιῇ ἔσοιτο πρὸς αὐτοὺς ἡ 
μάχη καὶ ovx ἐν ἡλίῳ. ταῦτα μὲν xal ἄλλα τοιουτότροττα 
ἔπεά φασι Διηνέχεα τὸν “αχεδαιμόνιον λιπέσϑαι μνη- 

μόσυνα" μετὰ δὲ τοῦτον ἀριστεῦσαι λέγονται “αχεδαι- 
μόνιοι δύο ἀδελφεοί, “λφεός τε xai Μάρων Ὀρσιφάντου 
παῖδες. Θεσπιέων δὲ εὐδοχίμιεε μάλιστα τῷ οὔνομα ἢν 
“Πιϑύραμβος “ρματίδεω. 

Θαφϑεῖσι δέ σφι αὐτοῦ ταύτῃ τῆττερ ἔπεσον, χαὶ τοῖσι 
πρότερον τελευτήσασι ἢ ὑττὸ “εωνίδεω ἀττοττεμῳφϑέντας 
οἴχεσϑαι, ἐπιγέγραττται γράμματα λέγοντα τάδε. 

μυριάσιν ποτὲ τᾷδε τριαχοσίαις ἐμάχοντο 

ἐχ Πελοττοννάσου χιλιάδες τέτορες. 

ταῦτα μὲν δὴ τοῖσι στᾶσι ἐπιγέγραπται, τοῖσι δὲ Σπταρ- 
τιήτησι ἰδίῃ 
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ὦ ξεῖν᾽, ἀγγέλλειν “Ἱαχεδαιμονίοις ὅτι τῇδε 

χείμεϑα τοῖς χείνων ῥήμασι τιειϑόμενοι. 
“Ἱαχκεδαιμονίοισι μὲν δὴ τοῦτο, τῷ δὲ μάντι τόδε. 

μνῆμα τόδε χλεινοῖο Μεγιστία, ὃν stove Μῆδοι 
Σπερχειὸν ποταμὸν χτεῖναν ἀμειψάμενοι, 

μάντιος, ὃς τότε κῆρας ἐπερχομένας σάφα εἰδώς 

ovx ἔτλη Σ:τάρτης ἡγεμόνας προλιπεῖν. 
ἐπειγράμμασι μέν νυν χαὶ στήλῃσι, ἔξω ἢ τὸ τοῦ μάντιος 
ἐπίγραμμα, Ἡμφιχτύονές εἰσί σφεας οἱ ἐπικοσμήσαντες " 
τὸ δὲ τοῦ μάντιος Μεγιστίεω Σιμωνίδης ὃ “εωτερέπεός 

ἐστι χατὰ ξεινίην ὃ ἐπιγράψας. 
«Ἱύο δὲ τούτων τῶν τριηχοσίων λέγεται Εὔρυτόν τε 

χαὶ ᾿ριστόδηιιον, τεαρεὸν αὐτοῖσι ἀμφοτέροισι κοινῷ λόγῳ 
χρησαμένοισι ἢ ἀπτοσωϑῆναι ὁμοῦ ἐς Σπάρτην, ὡς μεμε- 
τιμένοι τὲ ἦσαν ἐκ τοῦ στρατοπέδου ὑπτὸ “εωνίδεω xal 
χατεχέατο ἐν Τλττηνοῖσι ὀφϑαλμιεῦντες ἐς τὸ ἔσχατον, ἢ 
εἴ γε μὴ ἐβούλοντο νοστῆσαι, ἀποϑανεῖν ἅμα τοῖσι 
ἄλλοισι, παρεόν σφι τούτων τὰ ἕτερα ποιέειν οὐχ ἐϑε- 
λῆσαι ὅὁμοφρονέειν, ἀλλὰ γνώμῃ διενειχϑέντας Εὔρυτον 
μὲν πυϑόμενον τῶν Περσέων τὴν stegíodov, αἰτήσαντά τὲ 
τὰ ὅπλα xci ἐνδύντα, ἄγειν αὐτὸν χελεῦσαι τὸν εἵλωτα ἐς 
τοὺς μαχομένους, ὅχως δὲ αὐτὸν ἤγαγε, τὸν μὲν ἀγαγόντα 
οἴχεσϑαι φεύγοντα, τὸν δὲ ἐσπτεσόντα ἐς τὸν ὅμιλον δια- 

φϑαρῆναι, “ίριστόδημιον δὲ λειστοψυχέοντα λειφϑῆναι. εἶ 
μέν νυν ἦν μοῦνον {Ιριστόδημιον ἀλγήσαντα ἀπονοστῆσαι 
ἐς Σπάρτην, ἢ χαὶ ὁμοῦ σφεων ἀμφοτέρων τὴν χομιδὴν 
γενέσϑαι, δοχέειν ἐμοὶ οὐχ ἄν σφι Σπαρτιήτας μῆνιν οὐδε- 
μίαν προσϑέσϑαι" νυνὶ δὲ τοῦ μὲν αὐτῶν ἀττολομένου, 
τοῦ δὲ τῆς uiv αὐτῆς ἐχομένου προφάσιος ovx ἐϑελή- 
σαντος δὲ ἀποϑνήσχειν, ἀναγχαίως σφι ἔχειν μηνῖσαι 
μεγάλως ἠριστοδήμῳ. οἱ μέν νυν οὕτῳ σωϑῆναι λέγουσι 
“ίρισετόδημον ἐς Σπάρτην xol διὰ πρόφασιν τοιήνδε, οἵ 
δὲ ἄγγελον πεμφϑέντα ix τοῦ στρατοϊτέδου, ἐξεὸν αὐτῷ 
χαταλαβεῖν τὴν μάχην γινομένην οὐκ ἐθελῆσαι, ἀλλ᾽ ὑπο- 
μείναντα ἐν τῇ ὁδῷ περιγενέσϑαι, τὸν δὲ συνάγγελον 
αὐτοῦ ἀπιχόμενον ἐς τὴν μάχην ἀποϑανεῖν. ἀπονοστήσας 
δὲ ἐς ΠἹαχεδαίμονα ὃ Ἀριστόδημος ὄνειδός τε εἶχε xci 



HPOAOTOY H. 231—234. 189 
3 , , ' , QUA Ξ “ € - Ψ * 

ἀτιμίην. πάσχων δὲ τοιάδε ἠτίμωτο" οὔτε οἱ πῦρ οὐδεὶς 
' , » "Pr , 5 , 

ἔναυε Σπαρτιητέων οὔτε διελέγετο, ὄνειδός τε εἶχε ὃ τρέσας 
2 , , 2 DISC N 2j Le ) E 

“Ἱριστόδημος χαλεόμενος. ἀλλ ὃ μὲν ἕν τῇ ἕν Πλαταιῇσι 
μάχῃ ἀνέλαβε πᾶσαν τὴν ἐπενειχϑεῖσαν αἰτίην. λέγεται 
δὲ καὶ ἄλλον ἀποπεμφϑέντα ἄγγελον ἐς Θεσσαλίην τῶν 
τριηχοσίων τούτων περιγενέσθαι, τῷ οὔνομα εἶναι IIav- 

τίτην᾽ νοστήσαντα δὲ τοῦτον ἐς Σπάρτην, ὡς ἠτίμωτο, 
ἀπάγξασϑαι. 

Οἱ δὲ Θηβαῖοι τῶν ὃ “εοντιάδης ἐστρατήγεε, τέως 
μὲν μετὰ τῶν Ἑλλήνων ἐόντες ἐμάχοντο, ὑπὶ ἀναγχαίης 
ἐχόμενοι, τιρὸς τὴν βασιλέος στρατιήν" ὡς δὲ εἶδον χατυ- 
σιέρτερα τῶν Περσέων γινόμενα τὰ πρήγματα, οὕτω δή, 

- M , c , 2 , 23 M δι , 

τῶν σὺν “εωνίδη Ελλήνων ἐπειγομένων ἐπὶ τὸν χολωνόνγ, 
ἀποσχισϑέντες τούτων χεῖράς v& προέτεινον xal ἤισαν 
ἄσσον τῶν βαρβάρων, λέγοντες τὸν ἀληϑέστατον τῶν 

, M , M ^ € , 

λόγων, ὡς xal μηδίζουσι καὶ γῆν τε xol ὕδωρ ἐν πρώτοισι 
^00 c ) NS , , f^ 

ἔδοσαν βασιλέϊ, ὑττὸ δὲ ἀναγχαίης ἐχόμενοι ἐς Θερμοττύλας 
ἀπικοίατο χαὶ ἀναίτιοι εἶεν τοῦ τρώματος τοῦ γεγονότος 

ΤΕ c - ,ὕ , . βασιλέϊ. ὥστε ταῦτα λέγοντες πτεριεγίνοντο᾽ εἶχον γὰρ 
' M - , , , 

x«i Θεσσαλοὺς τῶν λόγων τούτων μάρτυρας. οὐ μέντοι 
τά γε πάντα εὐτύχησαν᾽ ὡς γὰρ αὐτοὺς ἔλαβον οἱ βάρ- 
βαροι ἐλϑόντας, τοὺς μέν τινας xal ἀττέχτειναν προσιόν- 

τας, τοὺς δὲ πλεῦνας αὐτῶν χελεύσαντος Ξέρξεω ἔστιζον 
στίγματα βασιλήια, ἀρξάμενοι ἀττὸ τοῦ στρατηγοῦ “1ε0γ- 
τιάδεω, τοῦ τὸν παῖδα Εὐρύμαχον χρόνῳ μετέτιειτεν ἐφό- 
γευσαν Πλαταιέες στρατηγήσαντα ἀνδρῶν Θηβαίων τετρα- 
χοσίων x«i σχόντα τὸ ἄστυ τὸ Πλαταιέων. 

' , [42 , 

Οἱ μὲν δὴ περὶ Θερμοτεύλας Ἕλληνες οὕτω ἠγωνίσαντο, 
m/ * 2 , , j) , 2 ξ , , 2 , 

Ξέρξης δὲ καλέσας Ζημάρητον εἰρώτα ἀρξάμενος ἐνϑένδε. 
“Δημάρητε, ἀνὴρ εἷς ἀγαθός. τεχμαίρομαι δὲ τῇ ἀλη- 

" c * 3 c LX ue ci 2 ᾿ 
ϑείη" ὅσα γὰρ εἶπτας, ἄπταντα ἀπέβη οὕτω. νῦν δέ μοι 
εἶπέ, κόσοι τινές εἶσι οἱ λοιττοὶ “αχεδαιμόνιοι, καὶ τού- 

των 0Z000L τοιοῦτοι τὰ ττολέμια, εἴτε καὶ ἅπαντες. ὃ δ᾽ 
21 ec 5 - ἡ“ ' ^ * , - 

εἶπε ὦ βασιλεῦ, πλῆϑος μὲν ztoÀÀov πάντων τῶν “αχε- 

δαιμονίων καὶ πόλιες πολλαί: τὸ δὲ ἐϑέλεις ἐχμαϑεῖν, 
P , 2} 2 - , , , X Y - 

εἰδήσεις. ἔστι ἕν τῇ ““αχεδαίμονι Σπάρτη πόλις ἀνδρῶν 
2 , , ' (4 , - 
ὀχταχισχιλίων μάλιστά χῃ, xal οὗτοι πάντες εἰσὶ ὁμοῖοι 
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τοῖσι ἐνϑάδε μαχεσαμένοισι" οἵ γε μὲν ἄλλοι “ακεδαι- 
, , € - , 5 

μόνιοι τούτοισι μὲν οὐχ ὁμοῖοι, ἀγαϑοὶ δέ. εἶπε πρὸς 
- — € , - 

ταῦτα Ξέρξης “᾿ Δημάρητε, τέῳ τρόπῳ ἀπονητότατα τῶν 
ἀνδρῶν τούτων ἐπιχρατήσομιεν; ἴϑι ἐξηγέο" σὺ γὰρ ἔχεις 

2 - M IA To) os - À , T À ^ , 

αὐτῶν τὰς διεξόδους τῶν βουλευμάτων ota βασιλεὺς yevo- 
2) ς 2. ) , cc - P] ' M 

μενος. ὃ δ᾽ ἀμείβετο "c βασιλεῦ, εἰ uiv δὴ ovufov- 
, , , , , , ' λεύεαί μοι προϑύμως, δίχαιόν μέ σοί ἐστι φράζειν τὸ 

2} , - - - , . , 3 
ἄριστον. εἰ τῆς ναυτιχῆς στρατιῆς νέας τριηχοσίας ἅπο-- 

, , , 3 3. “ 

στείλειας ἐπὶ τὴν “άχαιναν χώρην. ἔστι δὲ ἐπ᾽ αὐτῇ 
- 2 , » ΕΣ 2*5 , ^ , 39x 

γῆσος ἐπιχειμένη τῇ οὔνομά ἔστι Κύϑηρα, τὴν Χίλων ἀνὴρ 
σπταρ᾽ vuiv σοφώτατος γενόμενος χέρδος μέζον ἔφη εἶναι 
Σπαρτιήτῃσι χατὰ τῆς ϑαλάσσης χκαταδεδυχέναι μᾶλλον 
ἢ ὑπερέχειν, αἰεί τι προσδοχέων ἀπ᾽ αὐτῆς τοιοῖτο ἔσε- 

-’ ’ , * , 

σϑαι οἷόν τι ἐγὼ ἐξηγέομαι, οὔτι τὸν σὸν στόλον προει- 
δώς, ἀλλὰ πάντα ὁμοίως φοβεόμενος ἀνδρῶν στόλον. ἔκ 

, 35 - , c , 

ταύτης ὧν τῆς νήσου δριιεόμενοι φοβεόντων vovg “αχε- 

δαιμονίους. παροίχου δὲ πολέμου σφι ξόντος οἰχηίου, 
᾿ ' , ^ - f^ ^ 

οὐδὲν δεινοὶ ἔσονταί τοι μὴ τῆς ἄλλης Ἑλλάδος ἁλισχο- 
, € ' - Σ - , , , 

μένης ὑπὸ τοῦ πεζοῦ βωϑέωσι ταύτῃ. καταδουλωϑείσης 

δὲ τῆς ἄλλης Ἑλλάδος ἀσϑενὲς ἤδη τὸ “Παχωνιχὸν μοῦνον 
^ , 2^ - , 

λείπεται. ἢν δὲ ταῦτα μὴ ποιέῃης, τάδε τοι προσδόχα 
ἔσεσϑαι. ἔστι τῆς Πελοποννήσου ἰσϑμὸς στεινός" ἐν 
τούτῳ τῷ χώρῳ πάντων Πελοποννησίων συνομοσάντων 
ἐπὶ σοὶ μάχας ἰσχυροτέρας ἄλλας τῶν γενομένων προσ- 
δέχεο ἔσεσϑαί τοι. ἐχεῖνο δὲ ποιήσαντι ἀμαχητὶ ὅ τὲ 
ἰσϑιιὼὸς οὗτος χαὶ αἱ πόλιες προσχωρήσουσι: λέγει μετὰ 

- 2 , 2 ^ , 3 m z - 

τοῦτον “χαιμένης ἀδελφεός τε ἐὼν Ξέρξεω xal τοῦ vav- 
τιχοῦ στρατοῦ στρατηγός, παρατυχών τε τῷ λόγῳ xci 
δείσας μὴ ἀναγνωσϑῇ Ξέρξης ποιέειν ταῦτα, "c βασιλεῦ, 
δρέω σε ἀνδρὸς ἐνδεχόμενον λόγους ὃς φϑονέει voL εὑ 

, » - , 

πρήσσοντι ἢ καὶ προδιδοῖ πρήγματα và σά. xol yàg δὴ 
, , , [42 , - 

χαὶ τρόποισι τοιούτοισι χρεόμενοι Ελληνες χαίρουσι" τοῦ 
2 , , M , 

τε εὐτυχέειν φϑονέουσι xal τὸ χρέσσον στυγέουσι. εἰ δ᾽ 
2 - , , - , 

ἐπὶ τῇσι π᾿ιαρεούσῃσι τύχησι. τῶν νέες νεναυηγήχασι τετρα- 
, " 2 2 - L , 2 , 

κόσιαι, ἄλλας £X τοῦ στρατοπέδου τριηχοσίας ἀποπέμιψεις 

zt egt Ac eu Πελοττόνγησον, ἀξιόμαχοέ τοι γίνονται οἱ ἀντί-- 
«2693 EP P c y. , 

παλοι" ἁλὴς δὲ ἐὼν Ó ναυτιχὺς στρατὸς Óvauerayeíouatóg 
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τε αὐτοῖσι γίνεται, χαὶ ἀρχὴν οὐχ ἀξιόμαχοί τοι ἔσονται, 
χαὶ πᾶς ὃ ναυτιχὸς τῷ πεζῷ ἀρήξει καὶ ὃ πεζὸς τῷ ναυ- 

τιχῷ, ὁμοῦ πορευόμενος" εἰ δὲ διασπάσεις, οὔτε σὺ ἔσεαι 
ἐχείνοισι χρήσιμος οὔτε ἐχεῖνοι σοί. τὰ σεωυτοῦ δὲ τιϑέ- 
μενος εὖ γνώμην ἔχε τὰ τῶν ἀντιπολέμων μὴ ἐπιλέγεσθαι 
πρήγματα, τῇ τε στήσονται τὸν πόλεμον, τά τε ποιή-- 
σουσι, ὅσοι τε πλῆϑός εἰσι. ἱχανοὶ γὰρ ἐχεῖνοί γε αὐτοὶ 
ἑωυτῶν πέρι φροντίζειν εἰσί, ἡμεῖς δὲ ἡμέων ὡσαύτως. 
«Ἱαχεδαιμόνιοι δὲ ἣν ἴωσι ἀντία Πέρσῃσι ἐς μάχην, οὐδὲν 
τὸ παρεὸν τρῶμα ἀνιεῦνται." ἀμείβεται Ξέρξης τοισίδε. 
“Ἀχαίμενες, εὖ τέ μοι δοχέεις λέγειν xai ποιήσω ταῦτα. 
Ζημάρητος δὲ λέγει μὲν τὰ ἄριστα ἔλπεται εἶναι ἐμοί, 
γνώμῃ μέντοι ἑσσοῦῖται ὑπὸ σεῦ. οὐ γὰρ δὴ ἐχεῖνό γε 
ἐνδέξομαι, ὅχως οὐχ εὐνοέει τοῖσι ἐμοῖσι πρήγμασι, τοῖσί 
τε λεγομένοισι ττρότερον ἔκ τούτου σταϑμούμενος, xal τῷ 
ἐόντι, ὅτι πολιήτης μὲν πολιήτῃ εὖ πρήσσοντε φϑονέει 
χαὶ ἔστι δυσμενὲς τῇ σιγῇ, οὐδ᾽ ἂν συμβουλευομένου 
τοῦ ἀστοῦ πολιήτης ἀνὴρ τὰ ἄριστά οἱ δοχέοντα εἶναι 
ὑποϑέοιτο, εἰ μὴ πρόσω ἀρετῆς ἀνήχοι" σττάνιοι δ᾽ εἰσὶ 
oí τοιοῦτοι" ξεῖνος δὲ ξείνῳ εὖ πρήσσοντέ ἔστι εὐμιενέ- 
στατον πάντων, συμβουλευομένου τε ἂν συμβουλεύσειε 
τὰ ἄριστα. οὕτω ὧν χαχολογίης πέρι τῆς ἐς 4Ζημάρητον, 
ἐόντος ἐμοὶ ξείνου, ἔχεσϑαί τινα τοῦ λοιποῦ κελεύω." 

Ταῦτα εἴστας Ξέρξης διεξήιε διὰ τῶν νεχρῶν, xoi “εω- 

νίδεω, ἀκηχοὼς ὅτι βασιλεύς τε ἦν χαὶ στρατηγὸς “αχε- 
δαιμονέων, ἐχέλευσε ἀποταμόντας τὴν χεφαλὴν ἀνασταυ- 
ρῶσαι. δῆλά μοι πολλοῖσι μὲν «al ἄλλοισι τεχμηρίοισι, 
ἐν δὲ καὶ τῷδε οὐκ ἥκιστα γέγονε, ὅτι βασιλεὺς Ξέρξης 
z&yrov δὴ μάλιστα ἀνδρῶν ἐϑυμώϑη ζώοντι “εωνίδῃ" 
οὐ γὰρ ἄν χοτε ἐς τὸν νεχρὸν ταῦτα παρενόμησε, ἐπεὶ 
τιμᾶν μάλιστα νομίζουσι τῶν ἐγὼ οἶδα ἀνϑρώττων Πέρσαι 
ἄνδρας ἀγαϑοὺς τὰ πολέμια. οἱ μὲν δὴ ταῦτα ξπτοίευν, 
τοῖσι ἐπετέταχτο ττοιέειν. 

ἄνειμι δὲ ἐχεῖσε τοῦ λόγου τῇ μοι πρότερον ἐξέλισεε. 
ἐπύϑοντο “αχεδαιμόνιοι ὅτι βασιλεὺς στέλλοιτο ἐπὶ τὴν 
Ἑλλάδα πρῶτοι, «cl οὕτω δὴ ἐς τὸ χρηστήριον τὸ ἐς 4:ελ- 
φοὺς ἀπέπεμψαν, ἔνϑα δή σφι ἐχρήσϑη τὰ ὀλίγῳ πρότερον 
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εἴπον᾽ ἐπύϑοντο δὲ τρύπῳ ϑωμασίῳ. 4ημάρητος γὰρ ὃ 
, ' r^ c ' ' M 

ρίστωνος φυγὼν ἐς Μήδους, ὡς μὲν ἐγὼ δοχέω, xal τὸ 
οἰχὺς ἐιιοὶ συμμάχεται, οὐχ ἦν εὔνοος “αχεδαιμιονίοισι, 
πάρεστι δὲ εἰχάζειν εἴτε ipie ταῦτα ἐποίησε εἴτε xal 
χαταχαίρων. ἐπείτε γὰρ Ξέρξῃ ἔδοξε στρατηλατέειν ἐ ἐπὶ 
τὴν Ἑλλάδα, ἐὼν ἐν Σούσοισι ὃ “Ζημάρητος xal πυϑόμενος 
ταῦτα ἠϑέλησε “αχεδαιμονίοισι ἐξαγγεῖλαι. ἄλλως μὲν 
δὴ οὐχ εἶχε σημῆναι" ἐπικίνδυνον γὰρ ἦν μὴ λαμφϑείη. 
ó δὲ μηχανᾶται τοιάδε. δελτίον δίπτυχον λαβὼν τὸν 
χηρὸν αὐτοῦ ἐξέχνησε, καὶ ἔπειτεν ἐν τῷ ξύλῳ τοῦ δελτίου 
Ὁ τὴν βασιλ éog γνώμην, ποιήσας δὲ ταῦτα ὀπίσω 
ἐπέτηξε τὸν χηρὸν ἐπὶ τὰ γράμματα, ἵνα φερόμενον χεινὸν 
τὸ δεμεϊόν μηδὲν πρῆγμα παρέχοι πρὸς τῶν δδοφυλάχων. 
ἐπεὶ δὲ χαὶ ἀπίχετο ἐς τὴν “αχεδαίμονα, οὐχ εἶχον συμ- 
βαλέσϑαι οἱ “αχεδαιμόνιοι, πρίν γε δή σφι, ὡς ἐγὼ πυν- 
ϑάνομαι, Κλεομένεος μὲν ϑυγάτηρ “εωνίδεω δὲ γυνὴ 
Τοργὼ ὑπέϑετο ἐπιφρασϑεῖσα αὐτή, τὸν κηρὸν χνᾶν χελεύ- 
ουσα, xci εὑρήσειν σφέας γράμματα ἐν τῷ ξύλῳ. στει- 
ϑόμιενοι δὲ εὗρον xai ἐπελέξαντο, ἔπειτεν δὲ τοῖσι ἄλλοισι 

I 

/ E S , ^ - € , 

Ἕλλησι ἐπέστειλαν. ταῦτα μὲν δὴ οὕτω λέγεται γενέσϑαι. 

9. 

δὲ Ἑλλήνων ἐς τὸν ναυτιχὸν στρατὸν ταχϑέντες 
ἦσαν οἵδε" ϑηναῖοι μὲν νέας παρεχόμενοι éxavOv χαὶ 
εἴχοσι xal ἑπτά" ὑπὸ δὲ ἀρετῆς τε xal προϑυμίης Πλα- 
ταιέες, ἄπειροι τῆς ναυτιχῆς ξόντες, συνεπλήρουν τοῖσι 
“ιϑηναίοισι τὰς νέας" Κορίνϑιοι δὲ τεσσεράχοντα νέας 

ἀρείχοντο, Μεγαρέες δὲ εἴχοσι. καὶ Χαλκιδέες ἐπλήρουν 7LCQEULLOVTO, βὲεγαρεες ( . ἃ S € ^noov) 

εἴχοσι Ιϑηναίων σφι παρεχόντων τὰς νέας, Αἰγινῆται δὲ 
ὀχτωχαίδεχα, Σιχυώνιοι δὲ δυοχαίδεχα, Ζ“αχεδαιμόνιοι δὲ 

δέχα, Ἐπιδαύριοι δὲ ὀχτώ, Ἐτρετριέες δὲ ἑπτά, Τροιζή-- 
, δὲ P τ' : , δὲ ὃ , A * - ὃ f , 4 M vtot δὲ πέντε, Στυρέες δὲ δύο xai Κεῖοι δύο τε νέας xai 
στεντηχοντέρους δίο. “οχροὶ δέ σφι οἱ Ὀπούντιοι inea 
Seov “πτεντηχοντέρους ἔχοντες ἑπτά. ἦσαν uiv ὧν οὗτοι 
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€ , 35 3:3 , » , AC, 

oí στρατευόμενοι ἐπὶ “ρτεμίσιον, εἴρηται δέ μοι xal ὅσον 
πλῆϑος ἕκαστοι τῶν νεῶν τταρείχοντο. ἀριϑμὸς δὲ τῶν 
συλλεχϑεισέων νεῶν ἐπ᾽ Aoveuíatov ἦν, πάρεξ τῶν zev- 
τηχοντέρων, διηχόσιαι xal ἑβδομήκοντα xol μία. τὸν δὲ 
στρατηγὸν τὸν τὸ μέγιστον χράτος ἔχοντα πταρείχοντο 

- 2 , * , , 

Σπαρτιῆται Εὐρυβιάδην τὸν Εὐρυχλείδεω. οἱ γὰρ σύμι- 
2 , , , μαχοι ovx ἔφασαν, ἢν μὴ ὃ “άχων ἡγεμονεύῃ, Ιϑηναίοισι 

ἕψεσϑαι ἡγεομένοισι, ἀλλὰ λύσειν τὸ μέλλον ἔσεσϑαι στρά- 
τευμα. ἐγένετο γὰρ xav ἀρχὰς λόγος, πρὶν ἢ καὶ ἐς Σιχε- 
λίην πέμττειν ἐπὶ συμμαχίην, ὡς τὸ ναυτιχὸν ϑηναίοισι 
χρεὼν εἴη ἐπιτράπειν. ἀντιβάντων δὲ τῶν συμμάχων εἶχον 

| S24 - , , - ^ € , 

oí ᾿ϑηναῖοι, μέγα πεποιημέναι περιεῖναι τὴν Ἑλλάδα, 
zal γνόντες, εἰ στασιάσουσι περὶ τῆς ἡγεμονίης, ὡς ἄπο- 

, € , - , ^ 

λέεται ἡ Ἑλλάς, ὀρϑὰ νοεῦντες᾽" στάσις yàg ἔμφυλος 
, c , ΄ ΄ L cr , 

ztoÀéuov ὅμοφρονέοντος τοσούτῳ χάχιόν ἔστι, ὅσῳ ττόλε- 
μος εἰρήνης. ἐπιστάμενοι cv αὐτὸ τοῦτο οὐχ ἀντέτεινον, 
ἀλλ᾽ εἶχον, μέχρι ὅσου κάρτα ἐδέοντο αὐτῶν, ὡς διέδεξαν. 
ὡς γὰρ δὴ ὠσάμενοι τὸν Πέρσην περὶ τῆς ἐχείνου ἢ δη 

M - - , ^ , € 

τὸν ἀγῶνα ἐποιεῦντο, πρόφασιν τὴν Παυσανίεω ὕβριν 
σιροϊσχόμενοι ἀπτείλοντο τὴν ἡγεμονίην τοὺς “1αχεδαιμο- 
γίους. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ὕστερον ἐγένετο" τότε δὲ οὗτοι 

c AT 3342 , c ἧ 7 2 , € 3 , 

οἱ xai ἐπ᾽ Aoreuíatov “Ελλήνων ἀπιχόμενοι ὡς εἶδον véac 

τε πολλὰς χαταχϑείσας ἐς τὰς φετὰς xai στρατιῆς 

ἅπαντα πλέα, ἐπεὶ αὐτοῖσι παρὰ δόξαν τὰ πρήγματα 
τῶν βαρβάρων ἀπέβαινε ἢ ὡς αὐτοὶ χατεδόχεον, καταρ- 
ρωδήσαντες δρησμὸν ἐβουλεύοντο ἀπὸ τοῦ “ρτεμισίου 

, ^ €. » , , - 

ἔσω ἐς τὴν Ἑλλάδα. γνόντες δέ σφεας ot Εὐβοέες ταῦτα 

βουλευομένους ἐδέοντο Εὐρυβιάδεω προσμεῖναι χρόνον 
, , ^ ' , , , 

ὀλίγον, ἔστ᾽ ἂν αὐτοὶ τέχνα τε xal vovg οἰχέτας ὑπεκϑέ- 
ς M γ 27 , M 3 , 

ὠνται. ὡς δὲ οὐχ ἔπειϑον, μεταβάντες τὸν ϑηναίων 

στρατηγὸν τιείϑουσι Θεμιστοχλέα ἐπὶ μισϑῷ τριήχοντα 

ταλάντοισι, ἐπὶ ᾧ τε καταμείναντες πιρὸ τῆς Εὐβοίης ποι- 
, , ^ €. 

ήσονται τὴν ναυμαχίην. ὃ δὲ Θεμιστοχλέης τοὺς EAÀnvag 
- ἕ , , - 

ἐπισχεῖν ὧδε πτοιέξει" Εὐρυβιάδῃ τούτων τῶν χρημάτων 
- , , € 25€ - - , 

μεταδιδοῖ ττέντε τάλαντα ὡς παρ᾽ ἑωυτοῦ δῆϑεν διδούς. 
ς ὟΝ 4 12 , 3, ' € 30) 4 
ὡς δέ οἵ ovroc ἀνεπέπειστο, “δείμαντος y«o 0 Z2xvrov Ko- 

ρινϑίων στρατηγὸς τῶν λοιπῶν ἤσπαιρε μοῦνος, φάμενος 
Herodoti vol. Ir. 13 

σι 
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2 , , 3 . -« 29 / * E] 
«;t07zt4«00€09aí τε ἀπὸ τοῦ “ρτεμισίου xal οὐ παραμιε-- 

, S ^ - 5 € , , 

γέειν, τερὸς δὴ τοῦτον eizte ὃ Θεμιστοχλέης ἐπομόσας “οὐ 
΄ € L 2 , ' - , 

σύ γε ἡμέας ἀπολείψεις, ἐπεί τοι ἐγὼ μέζω δῶρα δώσω, 
ὃν ' 2 ς , , 2 , ' ἢ βασιλεὺς ἂν τοι ὁ Μήδων τιέμιψεις ἀπολιπόντι τοὺς 

, 22 - , , 

συμμάχους. ταῦτά τε ἅμα ἠγόρευε xal ττέμττει ἐπὶ τὴν 
τ 

véa τὴν ᾿δειμάντου τάλαντα ἀργυρίου τρία. οὗτοί τε δὴ 
πληγέντες δώροισι ἀναπεπεισμένοι ἦσαν, χαὶ τοῖσι Εὐ- 
βοεῦσι ἐχεχάριστο, αὐτός τε ὃ Θεμιστοχλέης ἐχέρδηνε, 
ἐλάνϑανε δὲ τὰ λοιπτὰ ἔχων, ἀλλ᾽ ἠπιστέατο οἱ μεταλα- 

, , - , 2 - 2 , 2 - 

βόντες τούτων τῶν χρημάτων, ἐχ τῶν AOnvíov ἐλϑεῖν 

ἐπὶ τῷ λόγῳ τούτῳ τὰ χρήμιατα. 
[2] 1! , - " , 

Οὕτω δὴ κατέμεινάν τε ἐν τῇ Εὐβοίῃ «oi ἐναυμάχησαν. 
QUAM, H Ci . 2 , δι τὸ ' 5 ' » 7 
ἐγένετο δὲ ce ἐπείτε δὴ ἐς τὰς ᾿φετὰς περὶ δείλην 

στρωΐην γινομένην ἀπείχατο οἱ βάρβαροι, πυϑόμενοι μὲν 
ἔτι χαὶ πρότερον περὶ τὸ “ρτεμίσιον ναυλοχέειν νέας 
{γ-τὴ n 354.5 , ^ 3 , τ 

“λληνίδας ὀλίγας, τότε δὲ αὐτοὶ ἰδόντες, ττρόϑυμοι ἦσαν 
23 , 27 [4 3 , 2 ^ ἊΝ - 3 , 

ἐπιχειρέειν, εἴ χως ἕλοιεν αὐτάς. ἔχ uiv δὴ τῆς ἀντίης 
, , , , - , 

προσπλώειν οὔ κώ σφι ἐδόκεε τῶνδε εἵνεχεν, μή «cg 
287 c c , 2 ' c , 
ἰδόντες οἱ EAlyveg προσπλώοντας ἐς φυγὴν ὁρμήσειαν, 

, , P , , : X. CP. “ἢ 

φεύγοντάς τὲ εὐφρόνη καταλαμβάνῃ χαὶ ἔμελλον δῆϑεν 
ἐχφεύξεσθαι, ἔδεε δὲ μηδὲ πυρφόρον τῷ ἐχείνων λόγῳ 
ἐχφυγόντα περιγενέσϑαι. πρὸς ταῦτα ὧν τάδε ἐμηχα- 
γέοντο᾽ τῶν νεῶν ἁπασέων ἀττοχρίναντες διηχοσίας περιέ- 

. »i /€ c » Ne , CHEN c 
στειιστον ἔξωϑεν Σχιάϑου, ὡς ἂν μὴ ὀφϑέωσι ὑπὸ τῶν 
σιολεμίων τιεριπλώουσαι Εὔβοιαν χατά τε Καφηρέα xai 

X J33. ^ 2 ^ » cr CN , c 

χερὶ Γεραιστὸν ἐς τὸν Εὐριπον, ἵνα δὴ περιλάβοιεν, οἱ 
' , 2 ΄ , - 2 , 

μὲν ταύτῃ ἀπιχόμενοι χαὶ φράξαντες αὐτῶν τὴν ὀπίσω 
φέρουσαν ὁδόν, σφεῖς δὲ ἐπισττόμενοι ἐξ ἐναντίης. ταῦτα 

, 2 , - - 

βουλευσάμιενοι ἀττέττεμιπτον τῶν νεῶν τὰς ταχϑείσας, αὐτοὶ 
, , , - rS € 

ovx ἐν νόῳ ἔχοντες ταύτης τῆς ἡμέρης τοῖσι Ἕλλησι ἐπι- 
, 2 €8 , 2^ ^ 4 

ϑήσεσϑαι, οὐδὲ πρότερον ἢ τὸ σύνθημά σφι ἔμελλε φανή- 
M - , ς ς , , 

σεσϑαι παρὰ τῶν τιεριπτλωόντων ὡς ἡκόντων. ταύτας μὲν 
δὴ χιεριέγτεμστον, τῶν δὲ λοιπέων νεῶν ἐν τῇσι ιφετῇσι 
ἐποιεῦντο ἀριϑιιόν. ἐν δὲ τούτῳ τῷ χρόνῳ, ἐν τῷ οὗτοι 
ἀριϑιὸν ἐποιεῦντο τῶν νεῶν (ἦν γὰρ ἐν τῷ στρατοπέδῳ 

, "5 es L - , ») ^ 

τούτῳ Σχυλλίης Σχιωναῖος δύτης τῶν τότε ἀνϑρώπων 
3} ^ - , - ^ 

ἄριστος, ὃς χαὶ ἐν τῇ ναυηγίῃ τῇ xav& τὸ Πήλιον γενομένῃ 



HPOAOTOY 90. 8—10. 195 
M ^ » - , «- ὔ ^ * * 

πολλὰ μὲν ἔσωσε τῶν χρημάτων τοῖσι Πέρσησι, πολλὰ δὲ 
N 2) RIEN , [s c / 3. ΄ Χ 5 

xci αὑτὸς περιεβάλετο), οὗτος ὁ Σχυλλίης ἕν νόῳ μὲν εἶχε 
2! ^ , 3 , 2 ^ € 32.5.53 2 

ἄρα x«i πρότερον αὑτομολήσειν ἕς τοὺς Ελληνας, ἀλλ οὐ 
γάρ οἱ παρέσχε ὡς τότε. ὅτεῳ μὲν δὴ τρόπῳ τὸ ἐνθεῦτεν 
» 81 ^ € , 35 , ἔτι ἀπίκετο ἐς τοὺς Ἕλληνας, οὐχ ἔχω εἶπαι ἀτρεχέως, 
ϑωμάζω δέ, εἰ τὰ λεγόμενά ἐστι ἀληϑέα. λέγεται γάρ, 

€ 2zÉ 32 , Aj b] M , ΠῚ , 2 , 

ὡς ἐξ Aqevéov δὺς ἐς τὴν ϑάλασσαν οὐ πρότερον ἀγέσχε, 
N L M ' H , , 4, 

πρὶν ἢ ἀπίχετο ἐπὶ τὸ Ἰρτεμίσιον, σταδίους μάλιστά xy 
τούτους ἐς ὀγδώχοντα διὰ τῆς ϑαλάσσης διεξελϑών. λέγε- 
ται μέν vvv xal ἄλλα ψευδέσι ἴχελα περὶ τοῦ ἀνδρὸς 
τούτου, τὰ δὲ μετεξέτερα ἀληϑέα. περὶ μέντοι τούτου 
γνώμη μοι ἀποδεδέχϑω πλοίῳ μιν ἀπιχέσϑαι ἐπὶ τὸ 

, (5 M , Js) , - 

“ἰρτεμίσιον. ὡς δὲ ἀπίχετο, αὐτίχα ἐσήμηνε τοῖσι στρα- 
τηγοῖσι τήν τὲ ναυηγίην ὡς γένοιτο, xal τὰς περισπεμι- 

, - - b , € 2 , 

φϑείσας τῶν νεῶν περὶ Εὔβοιαν. τοῦτο δὲ ἀχούσαντες 
[4 ’ , 2j « , - * 

οἱ “Ἕλληνες λόγον σφίσι αὐτοῖσι ἐδίδοσαν. πολλῶν δὲ 
λεχϑέντων (xa τὴν ἡμέρην ἐχείνην αὐτοῦ μείναντάς τε zal 
αὐλισθϑέντας, μετέπειτεν νύχτα μέσην τταρέντας πορεύε- 

2 - - ^ , - - ' 

σϑαι καὶ ἀπαντᾶν τῇσι περιπλωούσῃσι τῶν νεῶν. μετὰ 
' - c 2 , £o! b 2 " H 

δὲ τοῦτο, ὡς οὐδείς σφι ἐπέπλωε, δείλην ὀψίην γινομένην 
“- ς , , 2 ONERE, ᾿ ' 

τῆς ἡμέρης φυλάξαντες αὐτοὶ ἐπανέπλωον ἐπὶ τοὺς βαρ- 
^ 2 , 2 - P , - 

βάρους, ἀπόπειραν αὐτῶν στοιήσασϑαι βουλόμενοι τῆς τὲ 
, - 4η c , , f^^ 

μάχης xai τοῦ διεχπιλόου. ὁρέοντες δέ σφεας ot τε ἄλλοι 

στρατιῶται οἱ Ξέρξεω χαὶ οἱ στρατηγοὶ ἐπιπλώοντας 
NDA) , , , - S 

γηυσὶ ὀλίγησι, zt&yyv σφι μανίην ἐπεγείχαντες ἀγῆγον «al 
M / , , , L 

αὐτοὶ τὰς νέας, ἐλπίσαντές σφεας εὐπετέως αἱρήσειν, 

οἰχότα χάρτα ἐλπίσαντες. τὰς μέν γε τῶν Ἑλλήνων ógé- 
3η2 ΄ ' PN - 27 t. 4^4 t 

οντὲες θλίγας γέας, τὰς δὲ ἑωυτῶν zt ϑ et τε tO. QU I- 

σίας xal ἄμεινον πλωούσας, χαταφρονήσαντες ταῦτα &xv- 
odo 2 ' cr , - , 3 

χλοῦντο αὐτοὺς ἐς μέσον. ὅσοι μέν vvv τῶν Ἰώνων ἦσαν 
, Ἐπ CAS , , , 

εὔνοοι τοῖσι Ἕλλησι, ἀέχοντές τε ἐστρατεύοντο, συμφορήν 
τε ἐποιεῦντο μεγάλην, ὁρέοντες περιεχομένους αὐτοὺς χαὶ 

, c db - ΄, 

ἐπιστάμενοι ὡς οὐδεὶς αὐτῶν ἀπονοστήσει" οὕτω ἀσϑενέα 
σφι ἐφαίνετο εἶναι τὰ τῶν Ἑλλήνων πιρήγματα. ὅσοισι 

᾿ X x6 / 5 ' , , ^ " 

δὲ xal ἡδομένοισι ἦν τὸ γινόμενον, ἅμιλλαν ἐποιεῦντο, 
[44 a) Ἁ , - , 3 * ^ ' - ^ 

ὕχως αὐτὸς ἕχαστος πρῶτος νέα Avtuzi;v ἑλὼν δῶρα παρὰ 
βασιλέος λάμψεται. ᾿Ιϑηναίων yc "τοῖσι λό Ἶ ἐλεος cu . ““ϑηναίων γὰρ αὑτοῖσι λόγος ἣν 

19" 
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' ' L - A ὦ 

πλεῖστος ἀνὰ τὰ στρατότιεδα. τοῖσι δὲ Ἕλλησι ὡς ἐσή- 
- » , - , 

μηνε, πρῶτα μὲν ἀντίπρῳροι τοῖσι βαρβάροισι γενόμενοι 
ἐς τὸ μέσον τὰς πρύμνας συνήγαγον, δεύτερα δὲ σημή- 

, 3^4. 2 / 

vayrog ἔργου εἴχοντο, iv ὀλίγῳ πὲρ ἀπολαμφϑέντες xci 
χατὰ στόμα. ἐνθαῦτα τριήχοντα νέας αἱρέουσι τῶν βαρ- 
βάρων χαὶ τὸν Γόργου τοῦ Σαλαμινίων βασιλέος ἀδελ- 
φεὸν Φιλάονα τὺν Χέρσιος, λόγιμον ἐόντα ἐν τῷ στρατο- 

, , - AC , - , -Ξ 
πέδῳ ἄνδρα. πρῶτος δὲ Ἑλλήνων νέα τῶν ττολεμίων εἷλε 
ἀνὴρ ᾿Ιϑηναῖος “υχομήδης Aloyoaíov, καὶ τὸ ἀριστήϊον 
» €* M ) - 7) , , 

ἔλαβε οὗτος. τοὺς δ᾽ ἐν τῇ ναυμαχίῃ ταύτῃ ἕτεραλχέως 
ἀγωνιζομένους νὺξ ἐπελϑοῦσα διέλυσε. οἱ μὲν δὴ Ἕλληνες 
2 * M 3 , 32 , c ' , , ^ 

ἐπὶ τὸ Mvsuíciov ἀπέπλωον, οἱ δὲ βάρβαροι ἐς τὰς 
, 4^ 2 , , - 

ἀφετάς, πολλὸν παρὰ δόξαν ἀγωνισάμενοι. ἐν ταύτῃ τῇ 
β ; , - - ' 5 

γαυμαχίῃ AMvríócoog “ήμνιος μοῦνος τῶν σὺν βασιλέϊ 
, , N ΣΟ 

Ἑλλήνων ἐόντων αὐτοιιολέει ἐς τοὺς Ἕλληνας, xal oi 497- 
- - M , , b] - - πο 

γαῖοι διὰ τοῦτο τὸ ἔργον ἔδοσαν αὐτῷ χῶρον ἐν Σαλαμῖνι. 
΄ ΄ 35 - cr , , 

ὡς δὲ εὐφρόνη ἐγεγόνεε, ἣν uiv τῆς ὥρης μέσον ϑέρος, 
ἐγίνετο δὲ ὕδωρ τε ἄπλετον διὰ πάσης τῆς νυχτὸς καὶ 

TE. N 2 * - , Z c P ^ M M 

σχληραὶ βρονταὶ ἀπὸ τοῦ Πηλίου" οἱ δὲ vexgol xai τὰ 
, É ' 3 ^ 

γαυήγια ἐξεφορέοντο ἐς τὰς AMqerag, xal περί τε τὰς 

πρῴρας τῶν νεῶν εἱλέοντο xci ἑτάρασσον τοὺς ταρσοὺς 
τῶν χοπέων. οἱ δὲ στρατιῶται οἱ ταύτῃ ἀχούοντες ταῦτα 

΄ , , , 3 

ἐς φόβον χατιστέατο, ἐλπίζοντες πιάγχυ ἀπολέεσϑαι ἐς 
- x S ' M EIS - , 

οἷα χαχὰ »xov' πρὶν γὰρ ἢ καὶ ἀναπνεῦσαί σφεας ἔχ τὲ 
τῆς ναυηγίης καὶ τοῦ χειμῶνος τοῦ γενομένου κατὰ Πήλιον 

ὑπέλαβε ναυμαχίη χαρτερή, ex δὲ τῆς ναυμαχίης ὄμβρος 
, , * 3 , , 

τε λάβρος xol δεύματα ἰσχυρὰ ἐς ϑάλασσαν ὡρμημένα 
βρονταί τε σχληραί. xal τούτοισι μὲν τοιαύτη νὺξ ἐγίνετο, 

- Χ - 3 “« , » c 2A 
τοῖσι δὲ ταχϑεῖσι αὐτῶν περιπλώειν Εὔβοιαν ἡ αὐτή ττερ 

- ^ 5 , Ψ , 

ἐοῦσα νὺξ πολλὸν ἣν ἔτι ἀγριωτέρη, τοσούτῳ ὅσῳ ἐν 
χελάγεϊ φερομένοισι ἐτέπιπτε, «al τὸ τέλος σφι ἐγένετο 

M 3 - ^ 

ἄχαρι. ὡς γὰρ δὴ πλώουσι αὐτοῖσι χειμών τε καὶ τὸ 
cr 3 ,  -—- ^ * T - P] , , 

ὕδωρ ἐπεγίνετο ἑοῦσι «ava τὰ Κοῖλα τῆς Εὐβοίης, qego- 
- 2 - , , 

μενοι τῷ πνεύματι xal οὐχ εἰδότες τῇ ἐφέροντο, ἐξέπι- 
σῖτον πρὸς τὰς πέτρας. ἐποιέετό τε πᾶν ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ, 

" C - Ce 
ὅχως ἂν ἐξισωϑείη τῷ Ἑλληνιχῷ τὸ Περσιχὺν μηδὲ πολλῷ 
πλέον εἴη. οὗτοι μέν νυν περὶ τὰ Κοῖλα τῆς Εὐβοίης 
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, c 2 3 - 77 c 3 

διεφϑείροντο, οἱ δὲ ἐν φετῆσι βάρβαροι, ὡς σφι ἀσμέ- 
€ , 2 , 2 , 3. Ἂν L , γοισι ἡμέρη ἐπέλαμιψε, ἀτρέμας τε εἶχον τὰς νέας, καί σφι 
ἊΣ e$ ; c F , - , 

ἀττεχρᾶτο χαχῶς πρήσσουσι ἡσυχίην ἄγειν ἐν τῷ παρεόντι. 
- [4 , - a , 

τοῖσι δὲ Ἕλλησι ἐπεβώϑεον νέες τρεῖς xal πεντήκοντα 

ττιχαί. αὑταί τε δή σφεας ἐπέρρωσαν ἀπιχόμεναι, καὶ 
e 2 , 3 - c - , c , 

ἅμα ἀγγελίη ἐλϑοῦσα ὡς τῶν βαρβάρων οἵ πτεριπλώοντες 
, , , ^ - 

τὴν Εὔβοιαν zt&vreg εἴησαν διεφϑαριιένοι ὑπτὸ τοῦ y&vo- 
μένου χειμῶνος. φυλάξαντες δὴ τὴν αὐτὴν ὥρην πλώοντες 
ἐπέπεσον νηυσὶ Κιλίσσησι, ταύτας δὲ διαφϑείραντες, ὡς 

εὐφρόνη ἐγένετο, ἀπέπλωον ὀπίσω ἐπὶ τὸ “Ἀρτεμίσιον. 
τρίτῃ δὲ ἡμέρῃ δεινόν τι στοιησάμενοι οἵ στρατηγοὶ τῶν 

Lu , ce , ' 
βαρβάρων νέας οὕτω σφι ὀλίγας λυμαίνεσϑαι xai τὸ ἀπὸ 
Ξέρξεω δειμαίνοντες οὐχ ἀνέμειναν ἔτι τοὺς Ἕλληνας 

, , 2 , ^ , 

μάχης ἄρξαι, ἀλλὰ πιαραχελευσάμενοι χατὰ μέσον ἡμέρης 
- * , L 6 - - , ἀνῆγον τὰς νέας. συνέπιτιτε δὲ ὥστε τῇσι αὐτῇσι ἡμέρῃσι 

τὰς ναυμαχίας γίνεσϑαι ταύτας χαὶ τὰς πεζομαχίας τὰς 
3: - Ce. .9 ' E ^ , 

ἐν Θερμοπύλῃσι. ἣν δὲ πᾶς ὃ ἀγὼν τοῖσι χατὰ ϑάλασσαν 
^ - 3 , cr - 2 ^ , ' 3 

περὶ τοῦ Εὐρίπου, ὥσπερ τοῖσι ἀμφὶ “εωνίϑην τὴν ἐσβο- 
^ , € ' ' , [44 ' , 

λὴν φυλάσσειν. οἱ μὲν δὴ τταρεχελεύοντο ὅχως μὴ ztagr.- 
e ^ CH , ' , ) c $6 

σουσι &g τὴν Ἑλλάδα τοὺς βαρβάρους, οἱ δ᾽ ὅκως τὸ Ἑλλη- 
γιχὸν στράτευμα διαφϑείραντες τοῦ ππτόρου χρατήσουσι. 

ς ^ fa , C -—. 23 , € CS 3 , 

ὡς δὲ ταξάμενοι οἱ Ξέρξεω ἐπέπλωον, οἱ Ἕλληνες ἀτρέμας 
35 ^ 9 , M 

εἶχον πρὸς τῷ AoveuiaíqQ. οἱ δὲ βάρβαροι μηνοειδὲς ποι- 
ἥσαντες τῶν νεῶν ἐχυχλοῦντο, ὡς περιλάβοιεν αὐτούς. 
τ - c C 5 , , M , 3 

ἐνθεῦτεν οἱ “Βλληνες ἐπαγνέπλωόν ve χαὶ συνέμισγον. ἔν 
ταύτῃ τῇ ναυμαχίῃ τταραπλήσιοι ἀλλήλοισι ἐγένοντο. ὃ 

^ --, S € M , ^ , ^ 

γὰρ Ξέρξεω στρατὸς ὑπτὸ μεγάϑεός τε xal πλήϑεος αὐτὸς 

bz ἑωυτοῦ ἔπιτιτε, ταρασσομένων τε τῶν νεῶν xol περι- 
πιπτουσέων περὶ ἀλλήλας" ὅμως μέντοι ἀντεῖχε xal οὐκ 
εἶχε᾽ δεινὸν γὰρ χρῆμα ἐποιεῦντο omo νεῶν ὀλίγων ἐς 

' , ἣν Ἀ ^ - € , , 

φυγὴν τράπεσϑαι. πολλαὶ μὲν δὴ τῶν ἙἭ.:λλήνων νέες 
διεφϑείροντο, πτολλοὶ δὲ ἄνδρες, πολλῷ δ᾽ ἔτι πλεῦνες 
γέες τε τῶν βαρβάρων xai ἄνδρες. οὕτω δὲ ἀγωνιζόμενοι 
διέστησαν χωρὶς ἑκάτεροι. 

Ἔ: ^ p ναυμαγίη iyi i oy Ξέρξ ν ταύτῃ τῇ ναυμαχίῃ iy)éntuiot uiv τῶν Ξέρξεω 
, 253 7 e , , , 

στρατιωτέων ἠρίστευσαν, ot ἄλλα τε ἔργα μεγάλα ἀπε- 
δέξαντο καὶ νέας αὐτοῖσι ἀνδράσι εἷλον Ἑλληνίδας πέντε. 

10 
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τῶν δὲ Ἑλλήνων χατὰ ταύτην τὴν ἡμέρην ro(orevooay ϑη- 
- 3 , , ΄ 

γαῖοι, καὶ ᾿Ιϑηναίων Κλεινίης 0 Πλχιβιάδεω, ὃς δαπάνην 

οἰχηΐην τεαρεχόμενος ἐστρατεύετο ἀνδράσι τε διηχοσίοισι 
χαὶ οἰχηΐη νηΐ. 

ς b , PA € , 3 ce 3 , 

Ὃς δὲ διέστησαν ἄσμενοι ἕχάτεροι, ἐς ὅρμον ἡπεί- 
CEA , - 

γοντο. οἱ δὲ Ἕλληνες ὡς διαχριϑέντες &x τῆς ναυμαχίης 

ἀπτηλλάχϑησαν, τῶν uiv νεχρῶν xal τῶν ναυηγίων ἐπε- 
, ' , * 9 [44 3 

χράτεον, τρηχέως δὲ περιερϑέντες zai οὐχ ἥκιστα 49η- 
Es - ἘΠ - - , o * 

γαῖοι, τῶν αἱ ἡμίσεαι τῶν νεῶν τετρωμέναι ἦσαν, δρησμὸν 
' , * C435 , , 

δὴ ἐβουλεύοντο ἔσω ἐς τὴν Ἑλλάδα. νόῳ δὲ λαβὼν ὃ 
ς 3 , 3 - , , 

Θεμιστοχλέης, ὡς εἰ ἀπορραγείη ἀπὸ τοῦ βαρϑάρου τό τε 
-“» * ^ - , , - - 

᾿Ιωνιχὸν φῦλον χαὶ τὸ Καριχόν, οἷοί ve εἴησαν τῶν λοιττῶν 
, , 3^ , - 3 , , 

χκατύπερϑε γενέσϑαι, ἐλαυνόντων τῶν Εὐβοέων πρόβατα 
REUS. , , , 122 4E. ΣΝ ἡ. Ἐλενξ ἐπὶ τὴν ϑάλασσαν, ταύτῃ συλλέξας τοὺς στρατηγοὺς ἕλεγὲ 

, , κ᾿ " - , - 

σφι, ὡς δοχέοι ἔχειν τινὰ παλάμην, τῇ ἐλπίζοι τῶν βασι- 
4, , 2 , 2 - 

λέος συμμάχων ἀποστήσειν τοὺς ἀρίστους. ταῦτα μιέν νυν 

ἐς τοσοῦτο παρεγύμνου, ἐπὶ δὲ τοῖσι χατήχουσι πρήγμασι 
τάδε ποιητέα εἶναί σφι ἔλεγε, τῶν τε προβάτων τῶν 

3 ES - cr 3 , ΄, , * zi 

Εὐβοϊχῶν ὅσα τις ἐϑέλοι χαταϑύειν (χρέσσον γὰρ εἶναι 
^ ^ » 2^ M L , , 

τὴν στρατιὴν ἔχειν ἢ τοὺς πολεμίους), πταραίνεέ τε ztQo- 
Ξ ΒΞ c - ty - 2 ^ - 

εἰπεῖν τοῖσι ἑωυτῶν ἕχάστους ztbo ἀναχαίειν" χομιδῆς δὲ 
- E cr 3. - e D 

πτέρι τὴν ὥρην αὐτῷ μιελήσειν ὥστε ἀσινέας ἀπιχέσϑαι 
^ ^ , - , , 3 , - 

ἐς τὴν Ελλάδα. ταῦτα ἤρεσέ σφι ποιέειν xci αὐτίχα ττῦρ 
2 , 3 , ' ^ , c M 2 

ἀναχαυσάμενοι ἐτράποντο πρὸς τὰ πρόβατα. ot γὰρ Ec- 
P , ^ , ' c 3€ 

βϑοέες παραχρησάμενοι vov Βάχιδος χρησμὸν ὡς οὐδὲν 
, , ᾿ 2 » , 

λέγοντα, οὔτε τι ἐξεχομίσαντο οὐδὲν οὔτε ττροεσάξαντο 

ὡς παρεσοιμιένου σφι ττολέμου, ττεριτιετέα τε ἑποιήσαντο 
/ 2 - , ΄ * € 

σφίσι αὐτοῖσι τὰ πρήγματα. Βάχιδι γὰρ ὧδε ἔχει περὶ 
τούτων ὃ χρησιιός" 

te 7 , c ^ c , 

Φράζεο, βαρβαρόφωνος orav ζυγὸν eig ἅλα βάλλῃ 
᾽, 3, , 2 , , 5 

Βύβλινον, Εὐβοίης ἀπέχειν πολυμηχάδας αἶγας. 
, 3 - , - 

τούτοισι δὲ οὐδὲν τοῖσι ἔπεσι χρησαμιένοισι ἐν τοῖσι τότε 
παρεοῦσέί τε καὶ προσδοχέμοισι χαχοῖσι σταρῆν σφι συμ- 

- - * , ^ - 

φορῆ χρᾶσϑαι πρὸς τὰ μέγιστα. οἱ μὲν δὴ ταῦτα ἔπρησσον, 
- € 3 - , 2 ΑῚ ^ SN ἘΣ 

παρῆν δὲ ὃ &x Τρηχῖνος χατάσχοπος. ἣν μὲν γὰρ ἐπ᾽ Aore- 
᾽ , , 2 , - 

μισίῳ χατάσχοπος Πολύας, γένος Αντιχυρεύς, τῷ προσ- 
ετέταχτο, wc εἶχε πλοῖον χατῆρες ἕτοϊιιον, εἰ πταλήσειε ὃ 
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γαυτιχὸς στρατός, σημαίνειν τοῖσι ἐν Θερμοπύλῃσι ξοῦσι" 

ὡς δ᾽ αὕτως ἦν “βρώνιχος ὃ “υσιχλέος ϑηναῖος καὶ παρὰ 
“Ἱεωνίδῃ ἑτοῖμος τοῖσι ἐτ ̓ ρτεμισίῳ ἐοῦσι ἀγγέλλειν τριη- 
χογτέρῳ, ἤν τι χαταλαμιββάνῃ νεώτερον τὸν πεζόν. οὗτος 
ὧν ὃ “Ιβρώνιχος ἀπιχόμενός σφι ἐσήμαινε τὰ γεγονότα 
σπεερὶ “εωνίδην καὶ τὸν στρατὸν αὐτοῦ. οἱ δὲ ὡς ἐπύ- 
ϑοντο ταῦτα, οὐχέτι ἐς ἀναβολὰς ἐποιεῦντο τὴν ἀτιοχώ- 

ρησιν, ἐχομίζοντο δὲ ὡς ἕχαστοι ἐτάχϑησαν, Κορίνϑιοι 
πρῶτοι, ὕστατοι δὲ ϑηναῖοι. ϑηναίων δὲ νέας τὰς 
ἄριστα πλωούσας ἐπιλεξάμενος Θεμιστοχλέης ἐπορεύετο 

περὶ τὰ πότιμα ὕδατα, ἐντάμνων ἐν τοῖσι λίϑοισι yo&u- 
ματα, τὰ Ἴωνες ἐπελθόντες τῇ ὑστεραίῃ ἡμέρῃ ἐπὶ τὸ 
ρτεμίσιον ἐπελέξαντο. τὰ δὲ γράμματα τάδε ἔλεγε" 
“ἄνδρες Ἴωνες, οὐ ποιέετε δίχαια ἐτεὶ τοὺς τετατέρας στρα- 
τευόμενοι χαὶ τὴν Ελλάδα χαταδουλούμενοι. ἀλλὰ μά- 
λιστα μὲν πρὸς ἡμέων γίνεσϑε" εἰ δὲ ὑμῖν ἐστὶ τοῦτο μὴ 
δυνατὸν ποιῆσαι, ὑμεῖς δὲ ἔτι χαὶ νῦν ἐχ τοῦ μέσου ἡμῖν 
ἵζεσϑε xal αὐτοί, xal τῶν Καρῶν δέεσϑε τὰ αὐτὰ buiv 
στοιέειν" εἰ δὲ μηδέτερον τούτων οἷόν τε γίνεσϑαι, ἀλλ᾽ 
oz ἀναγχαίης μέζονος κατέζευχϑε ἢ ὥστε ἀπίστασϑαι, 
ὑμεῖς γε ἐν τῷ ἔργῳ, ἐπεὰν συμμίσγωμεν, ἐϑελοχαχέετε, 
μεμνημένοι ὅτι &z ἡμέων γεγόνατε xal ὅτι ἀρχῆϑεν m 
ἔχϑρη πρὸς τὸν βάρβαρον ἀτί ὑμέων ἡμῖν γέγονε. Θεμι- 
στοχλέης δὲ ταῦτα ἔγραψε, δοχέειν ἐμοί, ἐπ ἀμφότερα 
γοέων, ἵνα ἢ λαϑόντα τὰ γράμματα βασιλέα Ἴωνας ττοιήσῃ 
μεταβαλεῖν xal γενέσϑαι πιρὸς ἑωυτῶν, ἢ ἐπείτε ἀνενειχϑῆ 
zal διαβληϑῇ πρὸς Ξέρξην, ἀπίστους ττοιήσῃ τοὺς Ἴωνας 

- , μ᾿ , 3 , j zal τῶν ναυμαχιέων αὐτοὺς ἀττόσχῃ. Θεμιστοχλέης uiv: 
“- 2 , - ^ , 2 , M - 

ταῦτα ἐνέγραψε, τοῖσι δὲ βαρβάροισι αὐτίχα μετὰ ταῦτα 
, 3. M 2 ^^ ^ i] ^ 

zÀoíQ ἢλϑε ἀνὴρ ἹΙστιαιεὺς ἀγγέλλων τὸν δρησμὸν vOv 
3.223 , - C435 , c gc 3.23 , ' ji ἀπ᾽ Ἀρτεμισίου τῶν Ἑλλήνων. οἱ δ᾽ oz ἀπιστίης τὸν uiv 
ἀγγέλλοντα εἶχον ἐν φυλαχῇ, νέας δὲ ταχέας ἀπτέστειλαν 
προχατοψομένας. ἀτιαγγειλάντων δὲ τούτων τὰ ἦν, οὕτω 

M €^; ΄, - € D 

δὴ ἅμα ἡλίῳ σκιδναμένῳ πᾶσα ἡ στρατιὴ ἔπλωε ἁλὴς 
ἐπὶ τὸ “ρτεμίσιον. ἐπισχόντες δὲ ἐν τούτῳ τῷ χώρῳ 

, , c 2 ΄ , , 

μέχρι μέσου ἡμέρης, τὸ ἀπτὸ τούτου EzÀo0y ἐς ἹΙστίαιαν. 
3 M ^ - , - 

ἀπιχόμενοι δὲ τὴν πόλιν ἔσχον τῶν Ἱστιαιέων, xal τῆς 
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᾿Ἑλλοπίης μοίρης, γῆς δὲ τῆς Ἱστιαιήτιδος τὰς παραϑα- 
λασσίας κώμας πάσας ἐπέδραμον. ἐνθαῦτα δὲ τούτων &óy- 

των Ξέρξης ἑτοιμασάμενος τὰ περὶ τοὺς γνεχροὺς ἔπεμττε 
ἐς τὸν ναυτιχὸν στρατὸν χήρυχα᾽ προετοιμάσατο δὲ τάδε᾿ 
ὕσοι τοῦ στρατοῦ τοῦ ἑωυτοῦ ἦσαν νεχροὶ iv Θερμοπύ- 
λησι (ἦσαν δὲ καὶ δύο μυριάδες), ὑπολιπόμενος τούτων 
ὡς χιλίους, τοὺς λοιποὺς τάφρους ὀρυξάμενος ἔϑαψε, 

φυλλάδα τε ἐπιβαλὼν χαὶ γῆν ἐπαμησάμενος, ἵνα μὴ 
ὀφϑείησαν ὑπὸ τοῦ ναυτιχοῦ στρατοῦ. ὡς δὲ διέβη ἐς 
τὴν Ἱστίαιαν ὃ χῆρυξ, σύλλογον ποιησάμενος παντὸς τοῦ 
στρατοπέδου ἔλεγε τάδε" “ἄνδρες σύμμαχοι, βασιλεὺς 
Ξέρξης τῷ βουλομένῳ ὑμέων σταραδιδοῖ ἐχλιπόντα τὴν 
τάξιν χαὶ ἐλϑόντα ϑηήσασϑαι, ὅχως μάχεται πρὸς τοὺς 

ἀνοήτους τῶν ἀνϑρώπων, οἱ ἤλπισαν τὴν βασιλέος δύνα- 
μιν ὑπερβαλέεσθϑαι.᾽ ταῦτα ἐπαγγειλαμένου, μετὰ ταῦτα 
οὐδὲν ἐγίνετο ττλοίων σττανιώτερον. οὕτω πολλοὶ ἤϑελον 
ϑηήσασϑαι. διαπεραιωϑέντες δὲ ἐϑηεῦντο διεξιόντες τοὺς 
vexgoUg" πάντες δὲ ἠπιστέατο τοὺς κειμένους εἶναι πάν- 
rag “αχεδαιμονίους xai Θεσπιέἕας, δρέοντες xoi τοὺς 

εἵλωτας. οὐ μὲν οὐδ᾽ ἐλάνϑανε τοὺς διαβεβηκότας Ξέρξης 
ταῦτα πρήξας περὶ τοὺς νεχροὺς τοὺς ἑωυτοῦ" χαὶ γὰρ δὴ 
xal γελοῖον ἦν" τῶν μὲν χίλιοι ἐφαίνοντο νεχροὶ κείμενοι, 
οἱ δὲ πάντες ἐχέατο ἁλέες συγχεχομισμένοι ἐς τὠυτὸ χω- 
ρίον, τέσσερες χιλιάδες. ταύτην μὲν τὴν ἡμέρην πρὸς ϑέην 
ἐτράποντο, τῇ δ᾽ ὑστεραίῃ οἱ μὲν ἀπέπλωον ἐς Ἱστίαιαν 
ἐπὶ τὰς νέας, oí δὲ ἀμφὶ Ξέρξην ἐς ὁδὸν ὡρμέατο. ἧχον 

δέ σφι αὐτόμολοι ἄνδρες ἀπ᾽ “ρχαδίης ὀλίγοι τινές, βίου 
τὲ δεόμενοι xal ἐνεργοὶ βουλόμενοι εἶναι. ἄγοντες δὲ vov- 
τους ἐς ὄψιν τὴν βασιλέος ἐπυνθάνοντο οἱ Πέρσαι περὶ 
τῶν Ἑλλήνων τί ποιέοιεν" εἷς δέ τις πρὸ πάντων ἦν ὃ 

εἰρωτέων αὐτοὺς ταῦτα. οἱ δέ σφι ἔλεγον, ὡς Ὀλύμπια 

ἄγουσι καὶ ϑεωρέοιεν ἀγῶνα γυμνιχὸν xai ἱτιπικόν. ὃ δὲ 
ἐπείρετο, ὃ τι τὸ ἄεϑλον εἴη σφι χείμενον, πτερὶ ὅτευ 
ἀγωνίζονται" οἱ δ᾽ εἶπον τῆς ἐλαίης τὸν διδόμενον στέ- 
φανον. ἐνθαῦτα εἴπας γνώμην γενναιοτάτην Τριτανταέ- 
xung ὃ ρταβάνου δειλίαν ὦφλε πρὸς βασιλέος. πυνϑα- 

γόμενος γὰρ τὸ ἄεϑλον ἐὸν στέφανον, ἀλλ᾽ ov χρήματα, 
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οὔτι ἠνέσχετο σιγέων εἶπέ τὲ ἐς πάντας τάδε' “παπαί, 
Μαρδόνιε, χοίους &v ἄνδρας ἤγαγες μαχεσομιένους ἡμέας, 

oi οὐ περὶ χρημάτων τὸν ἀγῶνα ποιεῦνται, ἀλλὰ περὶ 
ἀρετῆς." τούτῳ μὲν δὴ ταῦτα εἴρητο, ἐν δὲ τῷ διὰ μέσου 
χρόνῳ, ἐπείτε τὸ ἐν Θερμοπύλῃσι τρῶμα ἐγεγόνεε, αὐτίχα 
Θεσσαλοὶ ττέμπτουσι χήρυχα ἐς Φωχέας, ἅτε σφι ἐνέχοντες 
αἰεὶ χόλον, &zt0 δὲ τοῦ ὑστάτου τρώματος χαὶ τὸ χάρτα. 
ἐσβαλόντες γὰρ ττανστρατιῇ αὐτοί τὲ οἱ Θεσσαλοὶ xol oi 
σύμμαχοι αὐτῶν ἐς τοὺς Φωχέας οὐ πολλοῖσι ἔτεσι τερό- 
τερον ταύτης τῆς βασιλέος στρατηλασίης ἑσσώϑησαν ὑττὸ 
τῶν Φωχέων xal περιέφρϑησαν τρηχέως. ἐπείτε γὰρ κατει- 
λήϑησαν ἐς τὸν Παρνησσὸν οἱ Φωχέες ἔχοντες μάντιν Τελ- 
λέην τὸν Ἠλεῖον, ἐνθαῦτα ὃ Τελλίης οὗτος σοφίζεται 

αὐτοῖσι τοιόνδε᾽ γυψώσας ἄνδρας ἑξαχοσίους τῶν Φω- 
χέων τοὺς ἀρίστους, αὐτούς τε τούτους χαὶ τὰ ὅτελα αὐτῶν, 

γυχτὸς ἐπεϑήχατο τοῖσι Θεσσαλοῖσι, προείχτας αὐτοῖσι, 

τὸν ἂν μὴ λευχανϑίζοντα ἴδωνται, τοῦτον χτείνειν. τού- 
τους ὧν αἵ τε φυλαχαὶ τῶν Θεσσαλῶν πιρῶται ἰδοῦσαι 
ἐφοβήϑησαν, δόξασαι ἄλλο τι εἶναι τέρας, χαὶ μετὰ τὰς 
φυλαχὰς αὐτὴ ἡ στρατιὴ οὕτω ὥστε τετραχισχιλίων χρα- 
τῆσαι νεχρῶν καὶ ἀσπίδων Φωχέας, τῶν τὰς μὲν ἡμισέας 

ἐς ἄβας ἀνέϑεσαν, τὰς δὲ ἐς Ζελφούς" ἡ δὲ δεχάτη ἐγέ- 
γετο τῶν χρημάτων ex ταύτης τῆς μάχης οἱ μεγάλοι ἀνδρι- 

ἄντες οἱ περὶ τὸν τρίποδα συνεστεῶτες ἔμπροσϑε τοῦ 
γηοῦ τοῦ ἐν “ελφοῖσι, xal ἕτεροι τοιοῦτοι ἐν “θησι &va- 
χέαται. ταῦτα μέν νυν τὸν πεζὸν ἐργάσαντο τῶν Θεσσα- 
λῶν οἱ Φωκέες, ττολιορχέοντας ἑωυτούς, ἐσβαλοῦσαν δὲ ἐς 

τὴν χώρην τὴν ttov αὐτῶν ἐλυμήναντο ἀνηχέστως. ἐν 
γὰρ τῇ ἐσβολῇ, ἢ ἐστι χατὰ Ὑάμπολιν, ἐν ταύτῃ τάφρον 
μεγάλην ὀρύξαντες ἀμφορέας χεινοὺς ἐς αὐτὴν κατέϑηχαν, 
χοῦν δὲ ἐπιφορήσαντες xai ὁμοιώσαντες τῷ ἄλλῳ χώρῳ 
ἐδέχοντο τοὺς Θεσσαλοὺς ἐσβάλλοντας. οἱ δέ, ὡς ἀναρ- 

πασόμενοι τοὺς Φωχέας, φερόμενοι ἐσέπεσον ἐς τοὺς 

ἀμφορέας. ἐνθαῦτα οἱ ἵπτοι τὰ σχέλεα διεφϑάρησαν. 
τούτων δή σφι ἀμφοτέρων ἔχοντες ἔγχοτον οἱ Θεσσαλοὶ 

πέμψαντες χήρυχα ἠγόρευον τάδε᾽ “ὠὦ Φωχέες, ἤδη τι 
μᾶλλον γνωσιμαχέετε μὴ εἶναι ὁμοῖοι ἡμῖν. τιρόσϑε τε 
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202 HPOAOTOY 90. 29—33. 
Η Γι Ὅν: 24 cr , P. ΝΥ. 

γὰρ ἐν τοῖσι Ἕλλησι, ὅσον χρόνον ἐχεῖνα ἡμῖν ἥνδανε, 
^; , c , , - ^ UD 

σιλέον αἰεί κοτε ὑμέων ἐφερόμεϑα, νῦν τε παρὰ τῷ βαρ- 
, - er 2.25€ - - - 

βάρῳ τοσοῦτο δυνάμεϑα, core em ἡμῖν ἐστι τῆς γῆς ve 
P] - "s * ^ 3 WIS, € , CAS « , 

ἐστερῆσϑαι «al πρὸς ἡνδραττοδίσϑαι ὑμέας" ἡμεῖς μέντοι 
' - , 44 c - 

τὸ πᾶν ἔχοντες οὐ μνησιχαχέομεν, ἀλλ᾿ ἡμῖν γενέσϑω ἀντ᾽ 
» ΄ , 2 , [42 ὦ , 

αὐτῶν πεντήχοντα τάλαντα ἀργυρίου, zal ὑμῖν ὑποδεχό- 
^ , * * , 3 , - 

μεϑα τὰ ἐπιόντα ἐπὶ τὴν χώρην amoroéypew." ταῦτά σφι 
^^ ? ΄ ς ' , - - 

ἐπηγγέλλοντο οἱ Θεσσαλοί. οἱ γὰρ Φωχέες μοῦνοι τῶν 
" 3-6 , 9 3, 7/8, 7 " 3 344 ^ 7.7 ς 

ταύτῃ ἀνϑρώπτων οὐχ ἐμήδιζον, κατ᾽ ἄλλο μὲν οὐδέν, ὡς 
2 * , € Pis » ' $i! * 3a ^ 

ἐγὼ συμβαλλόμενος εὑρίσχω, χατὰ δὲ τὸ ἔχϑος τὸ Θεσ- 
- . ἡ." * ςγγὴ 5: c ' , 

σαλῶν᾽ εἰ δὲ Θεσσαλοὶ τὰ Ἑλλήνων αὐξον, ὡς ἐμοὶ δοχέειν, 

ἐμήδιζον ἂν οἱ Φωχέες. ταῦτα ἐπαγγελλομένων Θεσσαλῶν 
οὔτε δώσειν ἔφασαν χρήματα παρέχειν τέ σφι Θεσσαλοῖσι 
ς , 2 ) 244 , A5 M «c3 2 » ε 
ομοίως μηδίζειν, εἰ ἄλλως BovAoíaro* ἀλλ οὐχ ἔσεσϑαι 
c ’ 5 , - €444^5 ἢ 2 PN ' 2 ΄, 

ἑχόντες εἶναι προδόται τῆς Ελλάδος. ἐπειδὴ δὲ ἀνηνεί- 
€ c Cn? cer b c ὯΝ " 

χϑησαν οὗτοι οἱ λόγοι, οὕτω δὴ οἱ Θεσσαλοὶ χεχολωμένοι 
ES - , c , - 2^4 - - 

τοῖσι Φωχεῦσι ἐγένοντο ἡγεμόνες τῷ βαρβάρῳ τῆς 0000. 
ἊΝ - ΄ 2 ἈΝ AN 3 , - 

ἐχ uiv δὴ τῆς Τρηχινίης ὃς τὴν Ζωρίδα ἐσέβαλον. τῆς 
κι Σ ι , ' ' , c 

γὰρ “ωρίδος χώρης ποδεὼν στειγὸς ταύτῃ χατατείνει, ὡς 
PM / TUE RN. ΘΕ ΟΣ ΔῈ SWEC τριήχοντα σταδίων μάλιστά vi) εὖρος, «eíuevog μεταξὺ τῆς 

"» - , , c 9 EY ^ 

τε Μηλίδος xai τῆς Φωχίδος χώρης, ἥπερ ἣν τὸ παλαιὸν 
, M ΄ c ^ , ^ , - 

4ovoztíg* ἡ δὲ χώρη αὕτη ἐστὶ μητρόπολις Zooiéoy τῶν 
ἐν Πελοϊτοννήσῳ. ταύτην ov τὴν “ωρίδα γῆν οὐχ ἐσίναντο 
»] , ς , "m ΄ “-- / ^ M 2 2 , 

ἐσβαλόντες oi βάρβαροι" ἐμήδιζόν τε γὰρ zai οὐχ ἐδόχεε 

Θεσσαλοῖσι. ὡς δὲ ἐκ τῆς “ωρίδος ἐς τὴν Φωχίδα ἐσέ- 
' Χ ' , 2 , 

βαλον, αὐτοὺς uiv τοὺς Φωχέας οὐχ αἱρέουσι. οἱ μὲν yàg 
- , 3 o» “- ere E EE » ' 

τῶν Φωχέων ἐς τὰ ἄχρα τοῦ Παρνησσοῦ ἀνέβησαν (ἔστι δὲ 
* , » e, p - - , 

zai ἐπιτηδέη δέξασθαι ὅμιλον τοῦ Παρνησσοῦ ἡ χορυφή, 
ν , ^^ Ἂν 2-.€ - , , 

χατὰ Νέωνα πόλιν χειμένη ém ἑωυτῆς, Τιϑορέα οὔνομα 
, τω 2 ^ A 2 , ^ 2 ^ 3 , € Ki 

αὐτῇ, ἐς τὴν δὴ ἀνηνείχαντο χαὶ avrol ἀνέβησαν), οἱ δὲ 
- 2 - * 2 M - , 

πλεῦνες αὐτῶν ἐς τοὺς Ὀζόλας “οχροὺς ἐξεχομίσαντο, ἐς 
, 2*4 s € - , , 

ἤπιφισσαν πόλιν τὴν ὑπὲρ τοῦ Κρισαίου πεδίου oixto- 
, ^ , - 3 , 

μένην. οἱ δὲ βάρβαροι τὴν χώρην πᾶσαν ἐπέδραμον τὴν 
, " M ' c 3. ' , , 

Φωχίδα" Θεσσαλοὶ γὰρ οὕτω ἢγον τὸν στρατόν᾽ ὅχόσα δὲ 
ἐπέσχον, πάντα ἐπτέφλεγον «ol ἔχειρον, zal ἐς τὰς πόλις 

ἐνιέντες τεῦρ καὶ ἐς τὰ ἱρά. πορευόμενοι γὰρ ταύτῃ παρὰ 
τὸν Κηφισὸν ποταμὸν ἐδηΐευν πάντα, καὶ χατὰ μὲν ἕχαυσαν 



HPOAOTOY 0. 335—396. 208 

“ρυμὸν πόλιν, κατὰ δὲ Χαράδρην xal Ego yov «ai Τεϑρώ- 
viov xal ᾿ιιφίχαιαν χαὶ Νέωνα xai Πεδιέας zal Τριτέας 
καὶ ᾿λάτειαν xoi Ὑάμπολιν zai Παραποταμίους καὶ ἔβας, 
ἔνϑα ἦν ἱρὸν πόλλωνος πλούσιον, ϑησαυροῖσί τε χαὶ 
ἀναϑήμασι πολλοῖσι χατεσχευασμένον" ἦν δὲ zal τότε xoi 
γῦν ἐστὶ χρηστήριον αὐτόϑι" χαὶ τοῦτο τὸ ἱρὸν συλή- 
σαντες ἐνέπρησαν. χαί τινας διώχοντες εἷλον τῶν Φωχέων 

πρὸς τοῖσι οὔρεσι, χαὶ γυναῖχάς τινας διέφϑειραν μισγό- 
μενοι ὑπὸ ztÀY,9eoc. Παραττοταμίους δὲ πιαραμειβόμενοι 
οἱ βάρβαροι ἀτίχοντο ἐς Πανοττέας. ἐνθεῦτεν δὲ ἤδη δια- 
χρινομένη ἢ στρατιὴ αὐτῶν ἐσχίζετο. τὸ μὲν πλεῖστον 
καὶ δυνατώτατον τοῦ στρατοῦ ἅμα αὐτῷ Ξέρξῃ stogtvó- 
μενον ἐπὶ ίϑήνας ἐσέβαλε ἐς Βοιωτούς, ἐς γῆν τὴν Ogxo- 
μενίων. Βοιωτῶν δὲ sc&y τὸ πελῆϑος ἐμήδιζε, τὰς δὲ ττόλις 

αὐτῶν ἄνδρες Μαχεδόνες διατεταγμένοι ἔσωζον, oz? ALe- 

ξάνδρου ἀποπτεμφϑέντες. ἔσωζον δὲ τῇδε, βουλόμενοι 
δῆλον ποιέειν Ξέρξη, ὅτι τὰ Μήδων Βοιωτοὶ φρονέοιεν. 
οὗτοι μὲν δὴ τῶν βαρβάρων ταύτῃ ἐτράποντο, ἄλλοι δὲ 
αὐτῶν ἡγεμόνας ἔχοντες ὡρμέατο ἐπὶ τὸ ἱρὸν τὸ ἐν 4ελ- 
φοῖσε, ἐν δεξιῇ τὸν Παρνησσὸν ἀττέργοντες. ὅσα δὲ καὶ 
οὗτοι ἐπέσχον τῆς Φωχίδος, τεάντα ἐσιναμώρεον" χαὶ γὰρ 
τῶν Πανοττέων τὴν ττόλιν ἐνέπρησαν xai ztaviiov καὶ Αἰο-- 
λιδέων. ἐπορεύοντο δὲ ταύτῃ ἀποσχισϑέντες τῆς ἄλλης 

στρατιῆς τῶνδε εἵνεχεν, ὅχως συλήσαντες τὸ ἱρὸν τὸ ἐν 
“ελφοῖσι βασιλέϊ Ξέρξῃ ἀττιοδέξαιεν τὰ χρήματα. πάντα 
δ᾽ ἠπίστατο τὰ ἐν τῷ ἱρῷ ὅσα λόγου ἦν ἄξια Ξέρξης, ὡς 
ἐγὼ πυνϑάνομαι, ἄμεινον ἢ τὰ ἐν τοῖσι οἰχίοισι ἔλιπε, 
σεολλῶν αἰεὶ λεγόντων, xal μάλιστα τὰ Κροίσου τοῦ λυ- 
ἄττεω ἀναϑήματα. οἱ δὲ Δελφοὶ πτυνϑανόμενοι ταῦτα ἐς 
πᾶσαν ἀρρωδίην ἀπίχατο, ἐν δείματι δὲ μεγάλῳ χατε- 
στεῶτες ἑμαντεύοντο stegl τῶν ἱρῶν χρημάτων, εἴτε σφέα 
χατὰ γῆς κατορύξωσι εἴτε ἐχχομίσωσι ἐς ἄλλην χώρην. 
ὃ δὲ ϑεός σφεας οὐχ ta κινέειν, φὰς αὐτὸς ἱχανὸς εἶναι 

τῶν ἑωυτοῦ προχατῆσϑαι. Δελφοὶ δὲ ταῦτα ἀχούσαντες 
σφέων αὐτῶν ztégt ἐφρόντιζον. τέχνα μέν vvv xoi γυναῖ- 
χας πέρην ἐς τὴν ᾿χαιέην διξττειιψαν, αὐτῶν δὲ οἱ μὲν 
πλεῖστοι ἀνέβησαν ἐς τοῦ Παρνησσοῦ τὰς κορυφὰς xai ἐς 
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τὸ Κωρύχιον ἄντρον ἀνηνείχαντο, οἱ δὲ ἐς Ztuquooav τὴν 
«Ἱοχρίδα ὑπεξῆλθον. πάντες δὲ ὧν oi “ελφοὶ ἐξέλιπον 

τὴν πόλιν πλὴν ἑξήχοντα ἀνδρῶν καὶ τοῦ προφήτεω. ἐπεὶ 
δὲ ἀγχοῦ τε ἦσαν οἱ βάρβαροι ἐπιόντες χαὶ ἀπώρεον τὸ 
ἱρόν, ἐν τούτῳ ὃ προφήτης, τῷ οὔνομα ἦν χήρατος, ὁρᾷ 
πρὸ τοῦ νηοῦ ὅπλα προχείμενα ἔσωϑεν ix τοῦ μεγάρου 
ἐξενηγειγμένα ἱρά, τῶν οὐχ ὅσιον ἣν ἅπτεσθαι ἀνϑρώ- 
πων οὐδενί. ὃ μὲν δὴ ἤϊε “ελφῶν τοῖσι παρεοῦσι σημα- 
γέων τὸ τέρας, οἱ δὲ βάρβαροι ἐπειδὴ ἐγίνοντο ἐπειγό- 
μενοι χατὰ τὸ ἱρὸν τῆς Προνηΐης ϑηναίης, ἐπιγίνεταέ 
σφι τέρεα ἔτι μέζονα τοῦ πρὶν γενομένου τέρεος. ϑῶμα 
μὲν γὰρ χαὶ τοῦτο χάρτα ἐστί, ὅπλα ἀρήϊα αὐτόματα 
φανῆναι ἔξω σπροχείμενα τοῦ νηοῦ" τὰ δὲ δὴ ἐπὶ τούτῳ 
δεύτερα ἐπιγενόμενα xal διὰ πάντων φασμάτων ἄξια 
ϑωμάσαι μάλιστα. ἐπεὶ γὰρ δὴ ἦσαν ἐπιόντες οἱ βάρ-- 
βαροι κατὰ τὸ ἱρὸν τῆς Προνηΐης ϑηναίης, ἐν τούτῳ ἐχ 
μὲν τοῦ οὐρανοῦ χεραυνοὶ αὐτοῖσι ἐνέπιπτον, ἀττὸ δὲ τοῦ 
Παρνησσοῦ ἀπορραγεῖσαι δύο χορυφαὶ ἐφέροντο στολλῷ 
πατάγῳ ἐς αὐτοὺς χαὶ χατέλαβον συχνούς σφεων, ix δὲ 
τοῦ ἱροῦ τῆς Προνηΐης βοή vs xal ἀλαλαγμὸς ἐγίνετο. 
συμμιγέντων δὲ τούτων πάντων φόβος τοῖσι βαρβάροισι 
ἐνεπεπτώκχεε. μαϑόντες δὲ οἱ “ελφοὶ φεύγοντας σφεας, 
ἐπιχαταβάντες ἀπέχτειναν τλῆϑός τι αὐτῶν. οἱ δὲ περι- 

εόντες ἰϑὺ Βοιωτῶν ἔφευγον. ἔλεγον δὲ οἱ ἀττονοστή- 
σαντες οὗτοι τῶν βαρβάρων, ὡς ἐγὼ πυνϑάνομαι, ὡς 
πρὸς τούτοισι καὶ ἄλλα ὥρεον ϑεῖα᾽ δύο γὰρ ὁπλίτας 
μέζονας ἢ κατὰ ἀνθρώπων φύσιν [ἔχοντας] ἕπεσϑαί σφι 
χτείνοντας xal διώχοντας. τούτους δὲ τοὺς δύο Δελφοὶ 

λέγουσι εἶναι ἐπιχωρίους ἥρωας, Φύλαχόν τε καὶ “1ὐτό- 
γοον, τῶν τὰ τεμένεά ἐστι ztegl τὸ ἱρόν, Φυλάχου uiv τταρ᾽ 
αὐτὴν τὴν δδὸν χατύπερϑε τοῦ ἱροῦ τῆς Προνηΐης, Αὐτο- 
γόου δὲ πέλας τῆς Κασταλίης ὑπὸ τῇ Ὑαμτπτείῃ κορυφῆ. 
οἱ δὲ πεσόντες ἀπὸ τοῦ Παρνησσοῦ λίϑοι ἔτι καὶ ἐς ἡμέας 
ἦσαν σόοι, ἐν τῷ τεμένεϊ τῆς Προνηΐης ϑηναίης κεί- 

μενοι, ἐς τὸ ἐνέσχηψαν διὰ τῶν βαρβάρων φερόμενοι. 
τούτων μέν vvv τῶν ἀνδρῶν αὕτη ἀπὸ τοῦ ἱροῦ ἀπαλ- 
λαγὴ γίνεται. 
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Ὁ δὲ Ἑλλήνων ναυτιχὸς στρατὸς ἀπὸ τοῦ AMortuictov 
᾿ϑηναίων δεηϑέντων ἐς Σαλαμῖνα χατίσχει τὰς νέας. 
τῶνδε δὲ εἵνεχεν προσεδεήϑησαν αὐτῶν σχεῖν πρὸς Σαλα- 
μῖνα ΠΙϑηναῖοι, ἵνα αὐτοὶ παῖδάς τε καὶ γυναῖχας ὕπεξα- 
γάγωνται ix τῆς Πττιχῆς, πρὸς δὲ xal βουλεύσωνται τὸ 
ποιητέον αὐτοῖσι ἔσται. ἐπὶ γὰρ τοῖσι χατήχουσι σπιρή- 
γμασι βουλὴν ἔμελλον ποιήσεσϑαι ὡς ἐψευσμένοι γνώμης. 
δοκέοντες γὰρ εὑρήσειν Πελοποννησίους πανδημεὶ ἐν τῇ 
Βοιωτίῃ ὑποχατημένους τὸν βάρβαρον τῶν μὲν εὗρον οὐδὲν 
ἐόν, οἵ δὲ ἐπυνθάνοντο τὸν ᾿Ισϑμὸν αὐτοὺς τειχέοντας, 
τὴν Πελοπόννησον περὶ πλείστου τε ποιευμένους περι- 
εἴναι xal ταύτην ἔχοντας ἐν φυλαχῇ, τὰ δὲ ἄλλα ἀπιέναι. 

ταῦτα πυνϑανόμενοι οὕτω δὴ προσεδεήϑησάν σφεων 
σχεῖν πρὸς τὴν Σαλαμῖνα. oi μὲν δὴ ἄλλοι χατέσχον ἐς 
τὴν Σαλαμῖνα, ϑηναῖοι δὲ ἐς τὴν ἑωυτῶν. μετὰ δὲ τὴν 
ἄπιξιν κήρυγμα ἐποιήσαντο, ϑηναίων τῇ τις δύναται 
σώζειν τὰ τέχνα τε χαὶ τοὺς οἰχέτας. ἐνθαῦτα οἱ μὲν 

σλεῖστοι ἐς Τροιζῆνα ἀπέστειλαν, ot δὲ ἐς “ἴγιναν, ot δὲ 
ἐς Σαλαμῖνα. ἔσπευσαν δὲ ταῦτα ὑπεχϑέσϑαι, τῷ χρη- 
στηρίῳ τε βουλόμενοι ὑπηρετέειν καὶ δὴ xai τοῦδε εἵνεχεν 
ovx ἥχιστα᾽ λέγουσι ϑηναῖοι ὄφιν μέγαν φύλακον τῆς 
ἀχροττόλιος ἐνδιαιτᾶσθαι ἐν τῷ ἱρῷ. λέγουσί τε ταῦτα 
zal δὴ καὶ ὡς ἐόντι ἐπιμήνια ἐπιτελέουσι προτιϑέντες " 
τὰ δ᾽ ἐπιμήνια μελιτόεσσά ἐστι. αὕτη δ᾽ 7) μελιτόεσσα ἐν 
τῷ πρόσϑε αἰεὶ χρόνῳ ἀναισιμουμένη τότε ἦν ἄψαυστος. 
σημηνάσης δὲ ταῦτα τῆς ἱρείης μᾶλλόν τι οἱ ᾿ϑηναῖοι 
χαὶ προϑυμότερον ἐξέλιπον τὴν πόλιν ὡς καὶ τῆς ϑεοῦ 
ἀπολελοιττυίης τὴν ἀχρόπολιν. ὡς δέ σφι πάντα ὑπεξε- 
χέετο, ἔπλωον ἐς τὸ στρατόπεδον. ἐπεὶ δὲ οἱ dm Agre- 
μισίου ἐς Σαλαμῖνα κατέσχον τὰς νέας, συνέρρεε xal ὃ 

λοιπτὸς πυνϑανόμενος ὃ τῶν Ἑλλήνων ναυτιχὸς στρατὸς 
ἐχ Τροιζῆνος" ἐς γὰρ Πώγωνα τὸν Τροιζηνίων λιμένα προ- 
είρητο συλλέγεσθαι. συνελέχϑησάν τε δὴ πολλῷ τελεῦνες 
γέες ἢ ἐπ “ρτεμισίῳ ἐναυμάχεον, χαὶ &mó στολίων πιλεύ-- 
vov. ναύαρχος μέν νυν ἐπῆν ὠυτὸς ὅσπερ ἐπ᾽ ᾿ρτεμισίῳ, 
Εὐρυβιάδης ὃ Εὐρυχλείδεω ἀνὴρ Σπαρτιήτης, οὐ μέντοι 
γένεος τοῦ βασιληΐου ἐών. νέας δὲ ττολλῷ πλείστας τε καὶ 
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» ^ , , J. € - 2 , Ἁ 

ἄριστα πλωούσας τταρείχοντο ϑηναῖοι. ἐστρατεύοντο δὲ 
«ς 2 " ^ , Y , € , , 

οἵδε" ἐκ μὲν Πελοττοννήσου “αχεδαιμόνιοι éxxatóexa νέας 

σταρεχόμεγοι, Κορίνϑιοι δὲ τὸ αὐτὸ πλήρωμα τταρεχόμενοι 
τὸ xal ἐπ ᾿ρτεμισίῳ, Σιχυώνιοι δὲ τιεντεκαίδεχα τταρεί- 
χοντο νέας, Ἐπιδαύριοι δὲ δέχα, Τροιζήνιοι δὲ πέντε, 
"Eoutovéeg δὲ τρεῖς, ἐόντες οὗτοι ztÀ. nv Ἑρμιονέων “Τὡρικόν 

τε zal Μαχεδνὸν ἔϑνος, ἐξ Ερινεοῦ τε zal Πίνδου zai τῆς 
ΓΥ , € ΄ ΄ “ρυοστίδος ὕστατα δριιηϑέντες. οἱ δὲ “Ερμιονέες εἰσὶ zfovo- 

στες, ὑπτὺ Ἡραχλέος τε xal Μηλιέων ἐκ τῆς νῦν Ζωρίδος 
καλεομένης χώρης ἐξαναστάντες. οὗτοι μέν vvv Πελοπτον- 

, 2 , c ^2 - 2} 2 , 32 - 

γησίων ἐστρατεύοντο, οἱ δὲ &x τῆς ἔξω ἠπείρου, ϑηναῖοι 
* , ' f^ , , 2 , 

uiv πρὸς στάντας τοὺς ἄλλους τταρεχόμενοι νέας ὀγδώ- 
Y - E ' 7 

χοντα xai ἑχατόν, μοῦνοι" ἐν Σαλαμῖνι γὰρ οὐ συνεναυ- 
μάχησαν Πλαταιέες ᾿Ιϑηναίοισι διὰ τοιόνδε τι πρῆγμα. 
ἀτπαλλασσομένων τῶν TAA, γων ἀπὸ τοῦ “ρτεμισίου, ὡς 

ἐγίνοντο χατὰ Χαλχίδα, οἱ Πλαταιέες ἀποβάντες ἐς τὴν 

περαίην τῆς Βοιωτίης χώρης πρὸς ἐχχομιδὴν ἐτράποντο 
τῶν οἰχετέων. οὗτοι μέν νυν τούτους σώζοντες ἐλείφϑη- 
σαν. ϑηναῖοι δὲ ἐπὶ μὲν Πελασγῶν ἐχόντων τὴν νῦν 

^ , S; , 2 , 

“Ἑλλάδα καλεομένην ἦσαν Πελασγοί, οὐνομαζόμενοι Κρα- 
γαοί, ἐπὶ δὲ Κέχροπος βασιλέος ἐχλήϑησαν Κεχροπίδαι, 
ἐχδεξαμένου δὲ ᾿Ερεχϑέος τὴν ἀρχὴν ϑηναῖοι μετουνο- 
μάσϑησαν, Ἴωνος δὲ τοῦ Ξούϑου στρατάρχεω γενομένου 
ἀΙϑηναίοισι ἐχλήϑησαν ἀπτὸὺ τούτου Ἴωνες. Μεγαρέες 
τὠυτὸ zt ἤρωμα παρείχοντο zal ἐπὶ “ρτεμισίῳ, Munga- 
χιῶται δὲ ἑπτὰ véac. ἔχοντες ἐπεβώϑη σαν, Heyuddimi δὲ 

τρεῖς, ἔϑνος ἐόντες οὗτοι “ωριχὸν Gto Κορίνϑου. Νησιω- 

τέων δὲ Αἰγινῆται τριήκοντα παρείχοντο. ἦσαν μέν σφι 
^ 344 ^ , , 4^5 - ^ - 

x«i ἄλλαι πεπληρωμέναι véec, ἀλλὰ τῇσι μὲν τὴν ἑωυτῶν 

ἐφύλασσον, τριήχοντα δὲ τῇσι ἄριστα πλωούσησι ἐν Σαλα- 
- 2 , 2 - , 2 , 3 &.3 

μῖνι ἐναυμάχησαν. “Αἰγινῆται δέ εἶσι ΖΦωριξες ἀπὸ Ἔπι- 
, - d , , , 3 , 

δαύρου" τῇ δὲ νήσῳ πρότερον οὔνομα ἣν Οἰνώνη. μετὰ 
" 2 , ^ / M 22 , , 

δὲ “ἰγινήτας Χαλκιδέες τὰς ἐπ᾽ “ρτεμισίῳ εἴχοσι ztage- 
, ^ , , τ , 

χόμενοι zai Ἐρετριέες τὰς ἑπτά" οὗτοι δὲ Ἴωνές εἰσι. 

μετὰ δὲ Κεῖοι τὰς αὐτὰς παρεχόμινοι, ἔϑνος ἐὸν Tovixóv 
2 λ.9 , TP a. »! , , 3 απὸ αἰϑηνέων. Νάξιοι δὲ παρείχοντο τέσσερας, ἀποπέειι- 
φϑῶώνες μὲν ἐς τοὺς Μήδους ὑπὸ τῶν πολιητέων, κατάπτερ 
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ὧλλοι νησιῶται, ἀλογήσαντες δὲ τῶν ἐντολέων ἀπίχατο 
ἐς τοὺς Ἕλληνας Ζημοχρίτου σπεύσαντος, ideis τῶν 
ἀστῶν δοχίμιου «cl τότε τριηραρχέοντος" Νάξιοι δέ εἶσι 
Ἴωνες ἀπ᾽ ϑηνέων γεγονότες. Στυρέες δὲ τὰς αὐτὰς 
παρείχοντο νέας τάσπερ ἐπ᾽ ᾿ρτεμισίῳ, Κύϑνιοι δὲ μίαν 
καὶ πεντηχόντερον, ἐόντες συναμφότεροι οὗτοι Δρύοπες. 

xai adoro τε χαὶ Σίφνιοι xai Μήλιοι ἐστρατεύοντο" 

οὗτοι γὰρ οὐχ ἔδοσαν μοῦνοι νησιωτέων τῷ βαρβάρῳ γῆν 
τὲ xal ὕδωρ. οὗτοι μὲν ἅπαντες ἐντὸς οἰχηιμιένοι Θεσπρω- 
τῶν x«i χέροντος ποταμοῦ ἐστρατεύοντο᾽ Θεσπρωτοὶ 

γάρ εἰσι ob δμουρέοντες Μμιπραχιήτῃσι χαὶ “ευχαδίοισι, 
oi ἐξ ἐσχατέων χωρέων ἐστρατεύοντο. τῶν δὲ ἐχτὸς τού- 
τῶν οἰχημένων Κροτωνιῆται μοῦνοι ἦσαν, οἵ ἐβώϑησαν τῇ 
“βλλάδι κινδυνευούσῃ νηΐ μιῇ, τῆς ἦρχε ἀνὴρ τρὶς πυϑιο- 

γίχης Φαῦλλος" Κροτωνιῆται δὲ γένος εἰσὶ ιχαιοί. οἱ μιέν 

νυν ἄλλοι τριήρεας παρεχόμενοι ἐστρατεύοντο, Μήλιοι δὲ 
xai Σίφνιοι xci Σερίφιοι πεντηκοντέρους. Μήλιοι μὲν 
γένος ἐόντες ἀπὸ “1αχεδαίμονος δύο παρείχοντο, Σίφνιοι 

δὲ καὶ Σερίφιοι Ἴωνες ἐόντες ἀπ᾽ ᾿ϑηνέων μίαν ἑκάτεροι. 
ἀριϑμὸς δὲ ἐγένετο ὃ πᾶς τῶν νεῶν, ττάρεξ τῶν στεντη- 

χοντέρωγ, τριηχόσιαι καὶ ἑβδοιήχοντα χαὶ ὀχτώ. 

Ὡς δὲ ὃς τὴν Σαλαμῖνα συνῆλϑον οἱ στρατηγοὶ ἀπὸ 
τῶν εἰρημένων σπτολίων, ἐβουλεύοντο ττροϑέντος Εὐρυβιά- 
δεω γνώμην ἀποφαίνεσϑαι τὸν Bovióusvov, ὅκου δοχέοι 
ἐπιτηδεώτατον εἶναι ναυμαχίην ποιέεσϑαι τῶν αὐτοὶ χω- 
ρέων ἐγχρατέες εἰσί" v, γὰρ Ἀττικὴ ἀπεῖτο ἤδη, τῶν δὲ 
λοιπέων ττέρι προτίϑεε. αἱ γνῶμαι δὲ τῶν λεγόντων αἱ 
σελεῖσται συνεξέχεισετον ττρὸς τὸν Ισϑμὸν πλώσαντας vav- 
μαχέειν πρὸ τῆς Πελοποννήσου, ἐτιλέγοντες τὸν λόγον 
τόνδε, ὡς ἣν νιχηϑέωσι τῇ ναυμαχίῃ, ἐν Σαλαμῖνι μὲν ἐόντες 
στολιορχήσονται ἕν νήσῳ, ἵνα σφι τιμωρίη οὐδεμία ἐτπτι- 
φανήσεται, πρὸς δὲ τῷ [0940 ἐς τοὺς ἑωυτῶν ἐξοίσονται. 

ταῦτα τῶν ἀπὸ Πελοποννήσου στρατηγῶν ἐπτιλεγομένων 
ἐληλύϑεε ἀνὴρ ᾿Ιϑηναῖος ἀγγέλλων ἥχειν τὸν βάρβαρον ἐς 
τὴν Miti καὶ πᾶσαν αὐτὴν πυρπολέεσϑαι. ὃ γὰρ διὰ 
Βοιωτῶν τραπόμενος στρατὸς ἅμα Ξέρξῃ, ἐμπρήσας 
Θεσπιέων τὴν πόλιν αὐτῶν ἐχλελοιπότων ἐς Πελόποννησον 
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΄ ς , τ 2 32 

χαὶ τὴν Πλαταιέων ὡσαύτως, 54é τὲ ἐς τὰς ϑήνας καὶ 
, 2 - 2. B 3. wt M , , ^ , 

σιάντα &xelya ἐδηΐου. ἐνέπρησε δὲ Θέσπειάν τε χαὶ Πλά- 
, , ce 2 2 ΄, 2 * ' - 

ταιαν πυϑόμενος Θηβαίων, ὅτι οὐχ &unjoiSov. ἀττὸ δὲ τῆς 
διαβάσιος τοῦ Ἑλλησπόντου, ἔνϑεν πορεύεσθαι ἤρξαντο 

ς , cr ?) - ’ - 3 - , 

oi βάρβαροι, ἕνα αὐτοῦ διατρίψαντες μῆνα, ἐν τῷ διέ- 
2 C AP , 

βαινον ἐς τὴν Εὐρώπην, ἐν τρισὶ ἑτέροισι μησὶ ἐγένοντο 
- - ^ , 3 

ἐν τῇ Ἀττιχῆ, Καλλιάδεω ἄρχοντος ᾿Ιϑηναίοισι. χαὶ aigé- 
» ' , , 3^4^5 € - 

ουσι ἐρῆμον τὸ ἄστυ, χαί τινας ὀλίγους εὑρίσχουσι τῶν 
᾿ιϑηναίων ἐν τῷ ἱρῷ ἐόντας, ταμίας τε τοῦ ἱροῦ xai πένη- 

, H , * 3 

τας ἀνϑρώπους, οἱ φραξάμενοι τὴν ἀπρόπολιν ϑύρῃσί τε 
f^ , * c ct 

zal ξύλοισι ἠμύνοντο τοὺς ἐπιόντας, ἅμα μὲν v; ἀσϑε- 
, , , - 3 b 

γείης βίου ovx ἐχχωρήσαντες ἐς Σαλαμῖνα, πρὸς δὲ αὐτοὶ 
- , S “ NC , , 

δοχέοντες ἐξευρηχέναι τὸ μαντήϊον, τὸ ἡ Πυϑίη σφι ἔχρησε, 
* , - 2 , , ^ ESUA S - 

τὸ ξύλινον τεῖχος ἀνάλωτον ἔσεσϑαι, χαὶ αὑτὸ δὴ τοῦτο 
: ^ , HS 2 , 

εἶναι τὸ χρησφύγετον xarà τὸ μαντήϊον, «al οὐ τὰς νέας. 
* , -’ ^ , - 2 

οἱ δὲ Πέρσαι ἱζόμενοι ἐπὶ τὸν καταντίον τῆς ἀχροπόλιος 
» ' 2 - , 3 ,.6 , 2 Ὶ , 

ὄχϑον, τὸν ᾿Ιϑηναῖοι χαλέουσι “Ιρήϊον πάγον, ἑπολιόρ- 
, c “« ' -- 

χεον τρύπον τοιόνδε" ὅχως στυπεῖον περὶ τοὺς ὀϊστοὺς 
; cr fis 3 * c 

σπτεριϑέντες ἅψειαν, ἐτόξευον ἐς τὸ φράγμα. ἐνϑαῦτα 
, , cr 3 , , 

᾿ιϑηναίων οἱ πτολιορχεόμενοι ὅμως ἡμύνοντο, καίπερ éc 
' ' - 2 , - 

τὸ ἔσχατον x«xoU ἀπιγμένοι χαὶ τοῦ φράγματος προδε- 
d , 3 , -" , , 

δωχότος. οὐδὲ λόγους τῶν Πεισιστρατιδέων προσφερόν- 
L , 2 , 

τῶν ztegl ὅμολογίης ἐνεδέχοντο, ἀμυνόμενοι δὲ ἄλλα τὲ 
ἀντεμηχανέοντο xal δὴ xci προσιόντων τῶν βαρβάρων 

* 7 D , Ci m 

πρὸς τὰς πύλας ὀλοιτρόχους ἀπίεσαν ὥστε Ξέρξην ἐπὶ 
, . 3 , 3 , 2 , 

χρύγον συχνὸν ἀπορίησι ἐνέχεσϑαι οὐ δυνάμενόν σφεας 
A tAv , 3.15 - 3 2 , , τς 

ἑλεῖν. χρόνῳ δ᾽ £x τῶν ἀπόρων ἐφάνη δή τις ἔσοδος τοῖσι 
, , M ^ M , - 

βαρβάροισι" ἔδεε γὰρ χατὰ τὸ ϑεοπρόπιον πᾶσαν τὴν 
3 ' ' 3 - 29 , H € ' ᾽ 2} 

Δττιχὴν τὴν ἐν τῇ ἠπείρῳ γενέσϑαι ὑπὸ Πέρσησι. tu- 
* - 3 , , - , 

προσϑὲε ὧν πρὸ τῆς ἀχροπόλιος, ὄπισϑε δὲ τῶν πυλέων 
μὴ - 3 , - CN » 3 , 3/7 0A. » 

zal τῆς ἀνόδου, τῇ δὴ ovre τις ἐφύλασσε ovv ἂν ἤλπισε 
, , - 2 , 

μή κοτέ τις κατὰ ταῦτα ἀναβαίη ἀνθρώπων, ταύτῃ ἀνέ- 
᾿ , M MEC UN - , * 3 : , 

βησάν τινες κατὰ τὸ ἱρὸν τῆς Κέχροπος ϑυγατρὸς “λαύρου, 
χαίτοι zteQ ἀποχρήμνου ἐόντος τοῦ χώρου. ὡς δὲ εἶδον 

2 Y 2 ^d , c A49 ret. 3 M * 2. , A c 

αὐτοὺς ἀναβεβηχότας οἱ ϑηναῖοι ἐπὶ τὴν ἀχρόπολιν, οἵ 
^ * - , , , 

μὲν ἐρρίπτεον ἑωυτοὺς χατὰ τοῦ τείχεος χάτω xal διεφϑεί- 
ς 2 ' , , - 

φοντο, οἱ δὲ ἐς τὸ μέγαρον χατέφευγον. τῶν δὲ Περσέων 
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ς. 5 ΄ - P 3 , b M , 

οἱ ἀναβεβηκότες πρῶτον uiv ἐτράποντο πρὸς τὰς πύλας, 
΄ 2 , M , , , 

ταύτας δὲ ἀνοίξαντες τοὺς ἱχέτας ἐφόνευον" ἐπεὶ δέ σφι 

zt&vreg χατέστρωντο, τὸ ἱρὸν συλήσαντες ἐνέπρησαν πᾶσαν 
^ 2 , À ^ δὲ , * 2 , mÓ/ t 

τὴν ἀχρόπολιν. σχὼν δὲ παντελέως τὰς ϑήνας Ξέρξης 
2 , 3 - 2 ς , 3 ΄ 2 ΄ 
ἀπέπεμιψε ἐς Σοῦσα ἄγγελον ἱπττέα ρταβάνῳ ἀγγελέοντα 

' - , 3 , 2 M ^ ^—- 

τὴν παρεοῦσάν σφι εὐὑπρηξίην. ἀπὸ δὲ τῆς πέμιψιος τοῦ 
΄ , ς , , , χήρυχος δευτέρῃ ἡμέρῃ συγχαλέσας ᾿Ιϑηναίων τοὺς φυγά- 

c - E d y] δι» , - , δας, ἑωυτῷ δὲ ἑπομένους, ἐχέλευε τρόπῳ τῷ σφετέρῳ 
- C NP ACT 23 , 2 ^ 2 , » ^ EJ 

ϑῦσαι và ἱρὰ ἀναβάντας ἐς τὴν ἀχρόπολιν, εἴτε δὴ ὧν 
» AD) M 2 , 2 J^ “ » SP) , 

ὄψιν τινὰ ἰδὼν évvztviov ἐνετέλλετο ταῦτα, εἴτε καὶ ἐνθύ- 
μιόν οἱ ἐγένετο ἐμπρήσαντι τὸ ἱρόν. οἱ δὲ φυγάδες τῶν 
᾿᾿ϑηναίων ἐποίησαν τὰ ἐντεταλμένα. τοῦ δὲ εἵνεχεν τού- 
τῶν ἐπεμνήσϑην, φράσω. ἔστι &v τῇ ἀχροπόλι ταύτῃ 
2 , - , , i , - , 

Koty9éog τοῦ γηγενέος λεγομένου εἶναι νηός, ἐν τῷ ἐλαίη 
M δι , ^ , , , , 

τε χαὶ ϑάλασσα ἕνι, τὰ λόγος παρ᾽ ϑηναίων Ποσειδέωνά 
2 , , τ - , , 

τὲ xai ἡϑηναίην ἐρίσαντας περὶ τῆς χώρης μαρτύρια 
D , 2 N PPP C - 3^4 - , 

ϑέσϑαι. ταύτην ὧν τὴν ἐλαίην ἅμα τῷ ἄλλῳ ἱρῷ κατέ- 
2 “- [4 ' - , * d M S TR 

λαβὲ ἐμπρησϑῆναι ὑπὸ τῶν BaoBéoov* δευτέρῃ δὲ ἡμέρῃ 
2 * - P] " 35.q "n c ΄ ς Y ΄ 
ἄπο τῆς ξμττρήσιος “Ιϑηναίων ot ϑύειν ὑπὸ βασιλέος 

, c 3 , L4 [44 

χελευόμενοι ὡς ἀνέβησαν ἐς τὸ ἱρόν, ὥρεον βλαστὸν ix 
- ΄ cr ΡΞ ΄ € 

τοῦ στελέχεος ὅσον τὲ ττηχυαῖον ἀναδεδραμηχότα. οὗτοι 
μέν γυν ταῦτα ἔφρασαν». 

Οἱ δὲ ἐν Σαλαμῖνι Ἕλληνες, ὥς σφι ἐξηγγέλϑη, ὡς Ὁ 
ἔσχε τὰ περὶ τὴν ϑηνέων ἀχρόπολιν, ἐς τοσοῦτον ϑόρυ- 
βον ἀπίκοντο, ὥστε ἔνιοι τῶν στρατηγῶν οὐδὲ κυρωϑῆναι 
ἔμενον τὸ πτροχείμενον ττρῆγμα, ἄλλ᾽ ἔς τε τὰς νέας ἐσέ- 
σίίπτον xol ἱστία ἀείροντο ὡς ἀποϑευσόμενοι. τοῖσί τε 
ὑπτολειτομένοισι αὐτῶν ἐχυρώϑη πρὸ τοῦ ᾿Ισϑμοῦ vav- 
μαχέειν. νύξ τε ἐγίνετο, καὶ οἱ διαλυϑέντες ἐκ τοῦ συν- 
εδρίου ἐσέβαινον ἐς τὰς νέας. ἐνθαῦτα δὴ Θεμιστοχλέα Ὁ 
3 , , M ἀπικόμενον ἐπὶ τὴν νέα εἴρετο Μνησίφιλος ἀνὴρ ᾿ϑη- 

- e » , Q^' SN ' 
γαῖος, ὁ vL σφι εἴη βεβουλευμένον. “τυϑόμενος δὲ πρὸς 

- [4 ΄, ' 

αὐτοῦ, ὡς εἴη δεδογμένον ἀνάγειν τὰς νέας πρὸς vOv 
3 ' ^ b - 4, , δ. «c » ᾿Ισϑμὸν ai πρὸ τῆς Πελοποννήσου ναυμαχέειν, εἶχε" "or 

, » 3 , , m ' 

τοι ἄρα, ἢν ἀπαείρωσι τὰς νέας ἀπὸ Σαλαμῖνος, περὶ 
2 - , ΄ 

οὐδεμιῆς ἔτι πατρίδος ναυμαχήσεις. work γὰρ πόλις 
€t , * , , , , 

ἕχαστοι TOÉU/OYTGL, «cl οὔτε σφέας Εὐρυβιάδης κατέχειν 
Herodoti vol, II. 14 
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, 2 , , €r ^ 

δυνήσεται οὔτε τις ἀνϑρώπων ἄλλος ὥστε μὴ οὐ διασχε- 
- ^ , 3 , / € ' , 

δασϑῆναι τὴν στρατιήν, ἀπολέεταί τε ἡ Ἑλλὰς ἀβουλίῃσι. 
2 3 27 5! , 2} M , , νὰ 

ἀλλ᾽ εἴ τις ἔστι μηχανή, ἴϑε καὶ πειρέο διαχέαι τὰ βεβου- 
, , , 3 - 2 , 

λευμένα, ἢν χως δύνῃ ἀναγνῶσαι Εὐρυβιάδην uerafov- 
, cr B] - D 22 , ^ -: yrs 

λεύσασϑαι ὥστε αὐτοῦ μένειν. χάρτα δὴ τῷ Θεμιστοχλέϊ 
, , 2 M - 3 , p 

ἤρεσε 1?) ὑποθϑήχη, καὶ οὐδὲν πρὸς ταῦτα ἀμειψάμενος Tite 
3 * M , X 2 & , 3 , ^» 2 ΄ 

ἐπὶ τὴν νέα τὴν Εὐρυβιάδεω. ἀπικόμενος δὲ ἔφη ἐθέλειν 
- - ς 29 RUN , 

oí xowóv vL πρῆγμα συμμῖξαι. ὃ δ᾽ αὑτὸν ἐς τὴν νέα 
ἐχέλευε ἐσβάντα λέγειν, εἴ τι ἐϑέλει. ἐνθαῦτα ὃ Θεμι- 
στοχλέης παριζόμενός οἱ χαταλέγει ἐχεῖνά τε πάντα, τὰ 
2! , € - ΄ ᾿Ξ; (ἢ ^ ^ 

1,X0voe Μνησιφίλου, ἑωυτοῦ ποιεύμενος, «ai ἄλλα πολλὰ 
προστιϑείς, ἐς ὃ ἀνέγνωσε χρηΐζων ἔχ τε τῆς νεὸς ἐχβῆναι 

συλλέξαι τε τοὺς στρατηγοὺς ἐς τὸ συνέδριον. ὡς δὲ ἄρα 
συγνελέχϑησαν, :τρὶν ἢ τὸν Εὐρυβιάδην προϑεῖναι τὸν λόγον 
τῶν εἵνεχεν συνήγαγε τοὺς στρατηγούς, ττολλὸς ἣν ὃ Θεμι- 

στοχλέης ἐν τοῖσι λόγοισι οἷα χάρτα δεόμενος. λέγοντος 
A! - ς , M J , CON , 

δὲ αὐτοῦ ὃ Κορίνϑιος στρατηγος ᾿“δείμαντος ὃ Qxvrov 
5 3 , - ἌΡ, crew. 

εἶπε" ““ὠ Θεμιστόχλεες, ἐν τοῖσι ἀγῶσι οἱ προεξανιστά- 
€ t 223 € x ὦ , 2’ o, CC E , 3 

μενοι δαττίζονται. 0 δὲ ἁπολυόμενος ἔφη" οἱ δέ γε &y«a- 
, - 23 , 2 ΄ * 

ταλειπόμενοι οὐ στεφανοῦνται." τότε μὲν ἠπίως πρὸς τὸν 
σ᾽ , , M ' 2 , , 

Κορίνϑιον ἀμείψατο, πρὸς δὲ τὸν Εὐρυβιάδην ἔλεγε ἐχεί- 

γων μὲν οὐχέτι οὐδὲν τῶν πρότερον λεχϑέντων, ὡς ἐπεὰν 

ἀπαείρωσι ἀπὸ Σαλαμῖνος, διαδρήσονται᾽ παρεόντων γὰρ 
- , , , , 3 , , 

τῶν συμμάχων οὐκ ἔφερέ οἱ χόσμον οὐδένα χατηγορέειν" 
ς JUL , » , , CCS ^ - 2 ^ 

ὃ δὲ ἄλλου λόγου εἴχετο, λέγων τάδε" “ἐν σοὶ νῦν ἐστὶ 
- ' c ΄ » 2 N , € L 2 - , 

σῶσαι τὴν Ἑλλάδα, ἣν ἐμοὶ τεείϑη ναυμαχίην αὐτοῦ μένων 
ποιέεσϑαι, μηδὲ πειϑόμενος τούτων τοῖσι λόγοισι ἀνα- 

- M ' 2 M ^ , 3 , * € , 

ζεύξῃς πρὺς τὸν ᾿Ισϑμὸν τὰς νέας. ἀντίϑες γὰρ ἑχάτερον 
EJ , ^ LI m - , P , a 

ἀχούσας. πρὸς μὲν τῷ Ισϑμῷ συμβάλλων £v πελάγεϊ 
, , ^ c € ἊΣ , 

ἀναπεπταμένῳ ναυμαχήσεις, [ἐς] τὸ ἥκιστα ἡμῖν σύμ- 
, , , , 2 M ΄ 

φορόν ἐστι νέας ἔχουσι βαρυτέρας χαὶ ἀριϑμὸν ἐλάσσονας, 

τοῦτο δὲ ἀπολέεις Σαλαμῖνά τε xai Μέγαρα καὶ Atyuwav, 
Ν 2 2 , cr Ἁ - - 

ἤνττερ καὶ τὰ ἄλλα εὐτυχήσωμεν. ἅμα γὰρ τῷ ναυτιχῷ 
- , ' € t^ , cr " 

αὐτῶν ἕψεται xal ὃ πεζὸς στρατός. καὶ οὕτω σφέας 
αὐτὸς ἄξεις ἐπὶ τὴν Πελοπόννησον, χινδυνεύσεις τε ἁπάσῃ 

-€ D , 52^ b! Ne ^ , , , 23 2 - 

τῇ Ελλάδι. ἣν δὲ τὰ ἐγὼ λέγω ποιήσῃς, τοσάδε ἐν αὐτοῖσι 
^ , - b 2 ^ , ' 

χρηστὰ εὑρήσεις" πρῶτα μὲν ἐν στεινῷ συμβάλλοντες νηυσὶ 
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ὀλίγῃσι πρὸς πολλάς, ἢν τὰ olxóra ἐκ τοῦ πολέμου éx- 
βαίνῃ, πολλὸν χρατήσομιεν, ---- τὸ γὰρ ἐν στεινῷ ναυμαχέειν 
πρὸς ἡμέων ἐστί, ἐν εὐρυχωρίῃ δὲ ng ἐχείνων, --- αὖτις 
δὲ Σαλαμὶς περιγίνεται, ἐς τὴν ἡμῖν ὑπεχχέεται τέχνα v6 
xal γυναῖχες. xol μὲν xal τόδε ἐν αὐτοῖσι ἔνεστι, τοῦ xci 
περιέχεσϑε μάλιστα" ὁμοίως αὐτοῦ τε μένων προναυμα- 
χήσεις Πελοποννήσου χαὶ πρὸς τῷ Ισϑμῷ, οὐδέ σφεας, 
εἴπερ εὖ φρονέεις, ἄξεις ἐπὶ τὴν Πελοπόννησον. ἢν δέ 
γε xal τὰ ἐγὼ ἐλττίζω γένηται καὶ νιχήσωμιεν τῆσι νηυσί, 
οὔτε ὑμῖν ἐς τὸν ᾿Ισϑμὸν παρέσονται οἱ βάρβαροι οὔτε 
προβήσονται ἑχαστέρω τῆς Ἀττικῆς, ἀπίασί τε οὐδενὶ 
χόσμῳ, Μεγάροισί τε χερδανέομεν περιεοῦσι xol yvy 
χαὶ Σαλαμῖνι, ἐν τῇ ἡμῖν χαὶ λόγιόν ἐστι τῶν ἐχϑρῶν 
χατύτιερϑε γενέσϑαι. οἰχότα μέν νυν βουλευομένοισι &v- 
ϑρώποισι ὡς τὸ ἐπίπαν ἐϑέλει γίνεσθαι, μὴ δὲ οἰχότα 
βουλευομένοισι οὐκ ἐϑέλει οὐδὲ ὃ ϑεὸς πρροσχωρέειν πρὸς 
τὰς ἀνϑρωπηΐας γνώμας. ταῦτα λέγοντος Θεμιστοχλέος 

αὖτις ὃ Κορίνϑιος ᾿δείμαντος ἐπεφέρετο, σιγᾶν ve χελεύων 
τῷ μή ἐστι πατρίς, καὶ Εὐρυβιάδην ovx ἐῶν ἐπιψηφίζειν 
ἀπόλι ἀνδρί" πόλιν γὰρ τὸν Θεμιστοχλέα παρεχόμενον 
οὕτω ἐχέλευε γνώμας συμβάλλεσϑαι. ταῦτα δέ οἱ προέ- 
φερε, ὅτι ἡλώχεσάν τε xal κατείχοντο αἱ ϑῆναι. τότε 
δὴ ὃ Θεμιστοχλέης ἐχεῖνόν τε χαὶ τοὺς Κορινϑίους πολλά 
τε χαὶ καχὰ ἔλεγε, ἑωυτοῖσί τε ἐδήλου λόγῳ ὡς εἴη καὶ 
πόλις καὶ γῆ μέζων ἤττερ ἐχείνοισι, ἔστ᾽ ἂν διηχόσιαι νέες 
σφι ἔωσι τιετιληρωμέναι" οὐδαμοὺς γὰρ Ἑλλήνων αὐτοὺς 
ἐπιόντας ἀποχρούσεσϑαι. σημαίνων δὲ ταῦτα τῷ. λόγῳ 
διέβαινε ἐς Εὐρυβιάδην, λέγων μᾶλλον ἐπτεστραμμένα᾽ " gU 
εἶ μενέεις αὐτοῦ καὶ μένων ἔσεαι ἀνὴρ ἀγαϑός" εἰ δὲ μή, 
ἀνατρέψεις τὴν Ἑλλάδα. τὸ πᾶν γὰρ ἡμῖν τοῦ πολέμου 
φέρουσι ai νέες. ἀλλ᾽ ἐμοὶ τιείϑεο. εἰ δὲ ταῦτα μὴ ποι- 
ήσεις, ἡμεῖς μέν, ὡς ἔχομεν, ἀναλαβόντες τοὺς οἰχέτας 
χομιεύμεϑα ἐς Σῖριν τὴν ἐν Ἰταλίῃ, teo ἡμετέρη τέ ἐστι 
&x παλαιοῦ ἔτι, xal τὰ λόγια λέγει ort ἡμέων αὐτὴν δεῖν 
χτισϑῆναι" ὑμεῖς δὲ συμμάχων τοιῶνδε μουνωϑέντες με- 

μνήσεσϑετῶν ἐμῶν λόγων." ταῦτα δὲ Θεμιστοχλέος Léyov- 
τος ἀνεδιδάσχετο Εὐρυβιάδης. δοχέειν δέ μοι, ἀρρωδήσας 
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, , 3 , , 3 , 

μάλιστα τοὺς ᾿Ιϑηναίους ἀνεδιδάσχετο, μή σφεας ἀπολί- 
* ' 2 ' 2 , ' 2 

«Ut, ἣν τιρὸς τὸν ᾿Ισϑμὸν ἀνάγῃ τὰς νέας. ἀπολιπτόν- 
^ 2,0 , ὌΝ , 3 , 2: , € À 

των γὰρ ϑηναίων οὐχέτι ἐγίνοντο ἀξιόμαχοι οἱ λοιποί. 
΄ , ' , 2 - , 

ταύτην δὲ αἱρέεται τὴν γνώμην αὐτοῦ μένοντας διαναυ- 
μαχέειν. οὕτω μὲν ol περὶ Σαλαμῖνα ἔπεσι ἀχροβολισά- 

2 ; 2 , » c 5 - A ΄ ς 
u&voL, ἐπείτε Εὐρυβιάδη ἔδοξε, αὐτοῦ παρεσχευάζοντο ὡς 

, , NC? -€5; 3 , 
γαυμαχήσοντες. ἡ μέρη τε ἐγίνετο xal ἅμα τῷ ἡλίῳ ἀνιόντι 
σεισιιὸς ἐγένετο ἔν τε τῇ γῇ καὶ τῇ ϑαλάσσῃ. ἔδοξε δέ 

κα τὰ - - E] - , M 3 
σφι εὔξασϑαι τοῖσι ϑεοῖσι xai ἐπικαλέσασϑαι τοὺς 41α- 

χίδας συμμάχους. ὡς δέ σφι ἔδοξε, καὶ ἐποίευν ταῦτα" 
, ' - - - 2 2 ^, 

εὐξάμεγοι γὰρ τιᾶσι τοῖσι ϑεοῖσι αὐτόϑεν uiv ix Σαλα- 
- » , M η “- 2 , σον Y 2 ' uivoc ἴαντά τε zai Τελαμῶνα ἐπεχαλέοντο, ἑπὶ δὲ “ἰαχὸν 

S , , 2 , 
xal τοὺς ἄλλους “ἰαχίδας νέα ἀπέστελλον ἐς Mdtywav. 

- // 3 * : - , 

Ἔφη δὲ zixotog ὃ Θεοχύδεος ἀνὴρ ϑηναῖος, φυγάς 
τὲ χαὶ παρὰ Mijdotot λόγιμος γενόμενος τοῦτον τὸν xgovov, 

, , € 2 ' , c ' - ἘΞ “ 

ἐπείτε ἐχείρετο ἡ Πττιχὴ χώρη ὑπὸ τοῦ πεζοῦ στρατοῦ 
M - - "| , ἘΞ , ^ c τοῦ Ξέρξεω ἐοῦσα ἐρῆμος ϑηναίων, τυχεῖν τότε ξἑὼν ἅμα 

“ημαρήτῳ τῷ «Ταχεδαιμονίῳ ἕν τῷ Θριασίῳ πεδίῳ, ἰδεῖν 
. , 3 - - , 

δὲ χογιορτὸν χωρέοντα ἀπὸ Ἐλευσῖνος ὡς ἀνδρῶν μάλιστά 
zy τρισμυρίων, ἀποθωμάζειν τέ σφεας τὸν χονιορτὸν 

, ' , , - 3 

ὅτεών χοτε εἴη ἀνθρώπων, καὶ πρόχατε φωνῆς ἀχούειν, 
, , 3 ^ 

καί oi φαίνεσϑαι τὴν φωνὴν εἶναι τὸν μυστιχὸν ἴαχχον. 
΄ - - - 3 - , 

εἶναι δ᾽ ἀδαήμονα τῶν ἱρῶν τῶν ἐν Ἐλευσῖνι γινομένων 
' , , 3 , c , 

τὸν “ημάρητον, εἴρεσϑαί τε αὐτόν, 0 τι τὸ φϑεγγόμενον 
, - 3. * 5 cc , 3 , cr 3 

εἴη τοῦτο" αὐτὸς δὲ εἴσχται" “᾿Ζημάρητε, ovx ἔστι ὅχως οὐ 
, , » - , - , M j , 

μέγα τι σίνος ἔσται τῇ βασιλέος στρατιῇ. τάδε γὰρ ἀρί- 
y ὃ» 3 7 - om »Ξ ' J 

ÓnÀ« ἐρήμου ἐούσης τῆς Αττιχῆς, Ort Jeiov τὸ φϑεγγο- 
2 ES) - ὌΝ 2 , 3 ; , * 

μενον, ἀπὸ ᾿Ελευσῖνος ἰὸν ἐς τιμωρίην ϑηναίοισί τε καὶ 
- »* , , ^ 

τοῖσι συμμάχοισι. καὶ ἢν μέν γε χκατασχήψῃ ἐς τὴν Πελο- 
΄ H 3 - P. N - - - 

στόγνγησον, χίνδυνος αὑτῷ τὲ βασιλέϊ xci τῇ στρατιῇ τῇ 
-——) , , » * , 

ἐν τῇ ἠπείρῳ ἔσται, ἣν δὲ ἐπὶ τὰς νέας τράπηται τὰς ἐν 
- ' d M 

Σαλαμῖνι, τὸν ναυτιχὺὸν στρατὸν χινδυνεύσει βασιλεὺς 
2 ΡΞ * ^ € * , » 3 - EUN 

ἀποβαλεῖν. τὴν δὲ δρτὴν ταύτην ἄγουσι ϑηναῖοι ἀνὰ 
, »f - Α V - , * ) - € 

σαντα ἕτεα τῇ Mivot xai τῇ Kovoy, «ai αὐτῶν τε 0 βου- 
, - , € M , 

Aóutvog xal τῶν ἄλλων Ἑλλήνων uvésvat xal τὴν φωγήν, 
- 2 , , - € - , 223 ' - τῆς ἀχούεις, ἐν ταύτῃ τῇ δρτῇ ἰαχχάζουσι. πρὸς ταῦτα 
2 - , cc ’ ^ A 37 ^ , 

εἰπεῖν Ζημάρητον" "oíya ve xol μηδενὶ ἄλλῳ τὸν λόγον 
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om » » “ 2 ; 2 — UNES τοῦτον εἴπῃς. ἣν γάρ vot ἐς βασιλέα ἀνενειχϑῇ τὰ ἔπεα 

- 3 , ^ , , ^ , 

ταῦτα, ἀποβαλέεις τὴν χεραλήν, καί σε οὔτε ἐγὼ δυνή- 
, » 5 , "5 

couaL δύσασϑαι οὔτ᾽ ἄλλος ἀνϑρώπων οὐδὲ εἷς. ἀλλ᾽ ἔχ 
cr M - - - , ^ 

ἥσυχος, περὶ δὲ στρατιῆς τῆσδε ϑεοῖσι μελήσει: τὸν μὲν 
δὴ ταῦτα τιαραιγέειν, £x δὲ τοῦ χονιορτοῦ «cl τῆς φωνῆς 
γενέσϑαι νέφος χαὶ μεταρσιωϑὲν φέρεσϑαι ἐπὶ Σαλαμῖνος 
, ^ ^ , b - € , e M 2 ^ 

ἐπὶ τὸ στρατόπεδον τὸ τῶν Ἑλλήνων. οὕτω δὲ αὑτοὺς 
2 [2 * 4 5 ^E 7 MA » » 

μαϑεῖν, ὅτι τὸ ναυτιχὸν τὸ Ξέρξεω ἀπολέεσϑαι μέλλοι. 

ταῦτα uiv Δικαῖος ὃ Θεοχύδεος ἔλεγε, “Ζημαρήτου τξ καὶ 
ἄλλων μαρτύρων καταπτόμενος. 

Οἱ δὲ ἐς τὸν Ξέρξεω ναυτιχὺν στρατὸν ταχϑέντες, 
ἐπειδὴ ἐκ Τρηχῖνος ϑηησάμενοι τὸ τρῶμα τὸ “αχωνιχὸν 

* , , c E 
διέβησαν ἐς τὴν Ἱστίαιαν, ἐπισχόντες ἡμέρας τρεῖς ἔπλωον 

2 ; ' , ' c , 

δὲ Εὐρίπου, xci ἐν ἑτέρῃσι τρισὶ ἡμέρῃσι ἐγένοντο ἐν 
Φαλή ἧς μὲν ἐμοὶ δοχέειν, οὐχ ἐλά ; ἐόντες ἄριϑ αλήρῳ. ὡς μὲν ἐμοὶ δοχέειν, οὐχ ἐλάσσονες ἐόντες ἀριϑ- 

^ , ^ , , , E 

μὸν ἐσέβαλον ἐς τὰς ϑήνας, κατά ve ἤπειρον καὶ τῇσι 
ΕῚ , ^ , , , 3 

νηυσὶ ἀπιχόμενοι, ἢ) ἐπτί ve Σηπιάδα ἀπίχοντο καὶ ἐς Θερ- 
, 7 , ^ m p € - - - 

uozüAac. ἀντιϑήσω γὰρ τοῖσί τε ὑπὸ τοῦ χειμῶνος αὐτῶν 
ἀπολομένοισι καὶ τοῖσι ἐν Θερμοτεύλῃσι καὶ τῇσι ἐπ᾽ “ίρτε- 

, , , , , , / 

μισίῳ ναυμαχίῃσι τούσδε τοὺς τότε οὔχω ἑπομένους βα- 
e , ^ , ' A, ' ' 

σιλέϊ, Μηλιέας τε καὶ Ζ“Ζωριέας καὶ “οχροὺς xai Βοιωτοὺς 

χεανστρατιῇ ἑτιομένους τιλὴν Θεσπιέων τε xal Πλαταιέων 
zai μάλα Καρυστίους τε xal ᾿Ινδρίους xal Τηνίους τε xci 

τοὺς λοιποὺς νησιώτας zt&vrag τιλὴν τῶν πέντε πολίων, 
τῶν ἐπεμνήσθην πρότερον τὰ οὐνόματα. ὅσῳ γὰρ δὴ 

, 2 , ' €,5221 '" € , , , 

προέβαινε ἐσωτέρω τὴς Ἑλλάδος 0 Πέρσης, τοσούτῳ τιλέἕω 
» , c£ c 2 We; io ἢ 2 ' 250." , 
ξϑνεα Οἱ ELZLETO.. ἕπτεὶ ων Gzt(zatO ς τὰς πϑηνας τταντες 

z 5 L , Φ , , 
οὗτοι πλὴν Παρίων (Πάριοι δὲ ὑπολειφϑέντες ἐν Κύϑνῳ 
ἐχαραδόκεον τὸν τιόλεμον xy, ἀττοβήσεται), οἱ δὲ λοιποὶ 
c 2 , 2 M , 3 - , » NES --η7 ὡς ἀπίχοντο ἐς τὸ Φάληρον, ἐνθαῦτα χατέβη αὐτὸς Ξέρξης 

2 ' M , 20^ wis 3 ᾿ Jd EL ἐπὶ τὰς νέας, ἐϑέλων σφι συμμῖξαί τε «al τ᾽ιυϑέσϑαι τῶν 
, , ^ b ΄ BA 

ἐπιπλωόντων τὰς γνώμας. ἐπεὶ δὲ ἀττιχόμενος τιροΐζετο, 
παρῆσαν μετάπεμπτοι οἵ τῶν ἐϑνέων τῶν σφετέρων 

, , ' - - * [14 

τύραννοι xci ταξίαρχοι &m τῶν νεῶν, καὶ ἵζοντο ὡς σφι 

βασιλεὺς ἑχάστῳ τιμὴν ἐδεδώχεε, ττρῶτος μὲν ὃ Σιδώνιος 
, " e , 9. x H τ € ' , 

βασιλεύς, μετὰ δὲ ὃ Τύριος, ἐπὶ δὲ ὠλλοι. ὡς δὲ κόσμῳ 
- , -—/! VW ΄ 2 

ἐπεξῆς ἵζοντο, πέμψας Ξέρξης Μαρδόνιον εἰρώτα, ἅπο- 
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πειρεόμεγος ἑχάστου, εἰ ναυμαχίην πτοιέοιτο. ἐπεὶ δὲ 
^ ) , ς ὃ , 2 [zt 3 ^ - , 

z'&guLOv εἰρώτα ὁ Μαρδόνιος ἀρξάμενος ἀττὸ τοῦ Σιδωνίου, 
ς 1 35237 N 3 * , 2i , , 

οἱ μὲν δὴ ἄλλοι χατὰ τὠυτὸ γνώμην é£eqégorvro, κελεύ- 
᾿ , 2 , " , 2} ς-ςς Κ , 

οντες ναυμαχίην ττοιέεσϑαι, ρτεμισίη δὲ τάδε ἔφη ^ eizat 
M , , € 3 ^ , , τ: ΡΒ 

uoL πρὸς βασιλέα, Μαρδόνιε, ὡς ἐγὼ τάδε λέγω" ovre 

χαχίστην γενομένην ἐν τῆσι νανμαχίησι τῆσι πρὸς Εὐβοίῃ 
οὔτε ἐλάχιστα ἀττοδεξαμένην, δέσποτα, τὴν ἐοῦσαν γνώμην 

, 3 M , L 

u& δίκαιόν ἐστι ἀ:τοδείχνυσϑαι, τὰ τυγχάνω φρονέουσα 
ἄριστα ἐς πρήγματα τὰ σά. χαί τοι τάδε λέγω, φείδεο 

- - , , M » - - 

τῶν νεῶν μηδὲ ναυμαχίην ποιέο. οἱ γὰρ ἄνδρες τῶν σῶν 
- , - , , [4 

ἀνδρῶν χρέσσονες τοσοῦτό εἰσι χατὰ ϑάλασσαν, ὅσον 

ἄνδρες γυναιχῶν. τί δὲ πάντως δεῖ σε ναυμαχίῃσι ἄνα- 
2 3 , - 

χινδυνεύειν; οὐκ ἔχεις μὲν τὰς ϑήνας, τῶνττερ εἵνεχεν 

ὡρμήϑης στρατεύεσθαι, ἔχεις δὲ τὴν ἄλλην Ἑλλάδα; &u- 
' , , γ , 

“τοδὼν δέ τοι ἵσταται οὐδείς" o? δέ τοι ἀντέστησαν, ἀπήλ- 

λαξαν οὕτω, ὡς ἐχείνους ἔπρειτε. τῇ δὲ ἐγὼ δοχέω ἀπο- 
βήσεσϑαι τὰ τῶν ἀντιπολέμων τιρήγιατα, τοῦτο φράσω" 
ἢν μὲν μὴ neu jc ναυμαχίην ποιεύμενος, ἀλλὰ τὰς νέας 

- , bl - » , 

αὐτοῦ ἔχης πρὸς γῇ μένων, ἢ xai προβαίνων ἐς τὴν Πελο- 
2 , , , ^ , 

σιόνγησον, εὐττετέως τοι, δέσποτα, χωρήσει τὰ νοέων ἐλή-- 
λυϑας. οὐ γὰρ οἷοί τε πολλὸν χρόνον εἰσί voL ἀντέχειν 
ol Ἕλληνες, ἀλλά σφεας διασχεδᾷς, κατὰ πόλις δὲ ἕχαστοι 

, » * ἊΣ , , 3 - , 

φεύξονται. ovre γὰρ σῖτος πάρα σφίσι ἐν τῇ νήσῳ ταύτῃ, 
ὡς ἐγὼ πυνϑάνομαι, οὔτε αὐτοὺς οἶχός, ἣν σὺ ἐπὶ τὴν 

, , ^ i , , 

Πελοπόννησον ἐλαύνῃης τὸν πεζὸν στρατόν, ἀτρεμιέειν τοὺς 
3. ὙΠ τ 2? "E B M C 
ἐχεῖϑεν αὐτῶν ἥχοντας, οὐδέ σφι μελήσει πρὸ τῶν A9n- 

»^ 3 , 3 - - 

γαίων ναυμαχέειν. ἣν δὲ αὐτίχα ἐπειχϑῆς ναυμαχῆσαι, 
δειμαίνω, μὴ ὃ ναυτιχὺς στρατὸς χαχωϑεὶς τὸν πεζὸν 
προσδηλήσηται. πρὸς δέ, ὦ βασιλεῦ, καὶ τόδε ἐς ϑυμὸν 

, - - - 2 ἢ « 

βάλεο, ὡς τοῖσι μιἱὲν χρηστοῖσι τῶν ἀνϑρώπων χαχοὶ δοῦλοι 
φιλέουσι γίνεσϑαι, τοῖσι δὲ χαχοῖσι χρηστοί. σοὶ δὲ ἐόντι 
ἀρίστῳ ἀνδρῶν πάντων xaxoi δοῦλοι εἰσί, ot ἐν συμμάχων 
λόγῳ λέγονται εἶναι, ἐόντες “ἰγύπτιοί τε χαὶ Κύπριοι xai 

»; ^ , - 2 , 2 2 ἵν 5) - 

Κίλικες «al Πάμφυλοι, τῶν oqseAog ἔστι οὐδέν. ταῦτα 
M , [4 3 , - 

λεγούσης πρὸς Μαρδόνιον, ὅσοι μὲν ἦσαν εὔνοοι τῇ Zove- 
MJ - ἊΝ , € , 

μισίῃ, συμφορὴν ἐποιεῦντο τοὺς λόγους ὡς χαχόν τι zt£L- 
, ' , c 2 4 , , 

σομιένης σπτρὺς βασιλέος, ὅτι ovx ἐᾷ ναυμαχίην ποιέεσϑαι, 
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οἱ δὲ ἀγεόμενοί τε χαὶ φϑονέοντες αὐτῇ, ἅτε ἐν πρώτοισι 
τετιμημένης διὰ πάντων τῶν συμμάχων, ἑἐτέρποντο τῇ 
χρέσι ὡς ἀπολεομένης αὐτῆς. ἐπεὶ δὲ ἀνηνείχϑησαν oi 
γνῶμαι ἐς Ξέρξην, χάρτα «e ἤσϑη τῇ γνώμῃ τῆς ἄρτεμι- 
σίης, χαὶ νομίζων ἔτε πρότερον σπουδαίην εἶναι τότε 
πολλῷ μᾶλλον αἴνεε. ὅμως δὲ τοῖσι πλέοσι τιείϑεσϑαι 
ἐχέλευε, τάδε χαταδόξας, πρὸς μὲν Εὐβοίῃ σφέας ἐϑελο- 
χαχέειν ὡς οὐ παρεόντος αὐτοῦ, τότε δὲ αὐτὸς παρε- 
σχεύαστο ϑηήσασϑαι ναυμαχέοντας. 

Ἐπειδὴ δὲ τεαρήγγελλον ἀναπλώειν, ἀνῆγον τὰς νέας 
ἐπὶ τὴν Σαλαμῖνα, zai παρεχρίϑησαν διαταχϑέντες wor 
ἡσυχίην. τότε μέν νυν οὐχ ἐξέχρησέ σφι ἡ ἡμέρη ναυμα- 
χίην ποιήσασϑαι, νὺξ γὰρ ἐπεγένετο, ol δὲ παρεσχευά- 

ζοντο ἐς τὴν ὑστεραίην. τοὺς δὲ Ἕλληνας εἶχε δέος τε χαὶ 
ἀρρωδίη, οὐκ ἥχιστα δὲ τοὺς ἀπὸ Πελοποννήσου. ἀρρώ- 
δεον δέ, ὅτι αὐτοὶ μὲν ἐν Σαλαμῖνι χατήμενοι ὑπὲρ γῆς 
τῆς ᾿Ιϑηναίων ναυμαχέειν μέλλοιεν, νιχηϑέντες τε &y νήσῳ 

ἀπολαμφϑέντες ττολιορχήσονται, ἀτιέντες τὴν ἑωυτῶν ἀφύ- 
λαχτον. τῶν δὲ βαρβάρων ὃ πεζὸς ὑπὸ τὴν τταρεοῦσαν 
νύχτα ἐπορεύετο ἐπὶ τὴν Πελοττόννησον" χαίτοι τὰ δυνατὰ 
πάντα ἐμεμηχάνητο, ὕχως xor ἤπτειρον μὴ ἐσβάλοιεν οἵ 
βάρβαροι. ὡς γὰρ ἐτιύϑοντο τάχιστα Πελοποννήσιοι τοὺς 
ἀμφὶ “εωνίδην ἐν Θερμοτιύλῃσι τετελευτηχέναι, συνδρα- 
μόντες ἔχ τῶν ττολίων ἐς τὸν ᾿Ισϑμὸν ἵζοντο, καί σφι ἐττῆν 

στρατηγὸς Κλεόμβροτος ὃ Ἀναξανδρίδεω, “εωνίδεω δὲ" 
ἀδελφεός. ἱζόμενοι δὲ ἐν τῷ ᾿Ισϑμῷ xal συγχώσαντες τὴν 

» , 50 , Ν - [4/ » is , 

Σχιρωνίδα ὁδόν, μετὰ τοῦτο ὡς σφι ἔδοξε BovAsvoué- 
, , ' - 3 - Le ΄“ ν.Ἀ, 3 

νοισι, οἰχοδόμεον διὰ τοῦ ᾿Ισϑιιοῦ τεῖχος. ἅτε δὴ ἐου- 

σέων μυριάδων ττολλέων xai τταντὺς ἀνδρὸς ἐργαζομένου 
ἤνετο τὸ ἔργον" xal γὰρ λίϑοι xal πλίνϑοι xai ξύλα xci 
φορμοὶ ψάμμου πλήρεες ἐσεφορέοντο, xai ἐλίνυον οὐδένα 
χρόνον oi βωϑήσαντες ἐργαζόμενοι, οὔτε νυχτὸς οὔτε 
ἡμέρης. οἱ δὲ βωϑήσαντες ἐς τὸν ᾿Ισϑμὸν τεανδημεὶ οἵδε 
ἤσαν Ἕλλήνων, “1αχεδαιμόνιοί τε xal ρχάδες στάντες zai 

᾿Ηλεῖοι χαὶ ἐρώχομ ὦ χαὶ Σιχυώνιοι καὶ Ῥπιδαύ ἘΠῚ xat 

Φλιάσιοι χαὶ Τροιξήνιοι χαὶ Ἕρμιονέες. οὗτοι μὲν ἤσαν ot 

βωϑήσαντες καὶ ὑπεραρρωδέοντες τῇ Ελλάδι κινδυνευούσῃ, 

0 

I] 
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τοῖσι δὲ ἄλλοισι Πελοποννησίοισι ἔμελε οὐδέν. Ὀλύμειια 
δὲ καὶ Κάρνεια ττιαροιχώχεε ἤδη. 

Οἰχέει δὲ τὴν Πελοτόννησον ἔϑνεα ἕπτά. τούτων δὲ 
τὰ μὲν δύο αὐτόχϑονα ἐόντα χατὰ χώρην ἵδρυται νῦν τῇ 
χαὶ τὸ πάλαι οἴχεον, Ἄρχάδες τε zai Κυνούριοι. ἕν δὲ 
ἔϑνος τὸ ᾿Ιχαϊχὸν ix μὲν Πελοποννήσου ovx ἐξεχώρησε, 
i» μέντοι τῆς ἑωυτῶν, οἰχέει δὲ τὴν ἀλλοτρίην. τὰ δὲ 
λοιπὰ ἔϑνεα τῶν ἑπτὰ τέσσερα ἐπήλυδά ἔστι, “Ιωριέες 
τε xai Αἰτωλοὶ «cl Ζρύοπες xai “ήμνιοι. Ζωριέων μὲν 
“πολλαί τε xal δόχιμοι πόλιες, Αἰτωλῶν δὲ Ἦλις μούνη, 
“ρυόπων δὲ Ἑρμιόνη τε xal σίνη ἡ πρὸς Καρδαμύλῃ 
τῇ «““αχωνιχῇ, “ημνίων δὲ Παρωρεῆται πάντες. οἱ δὲ 
Κυνούριοι αὐτόχϑονες ἐόντες δοκέουσι μοῦνοι εἶναι Ἴωνες, 
ἐχδεδωρίευνται δὲ ὑπό τε Moysiov ἀρχόμενοι καὶ τοῦ 
χρόνου, ἐόντες Ὀρνεῆται καὶ ττερίοιχοι. τούτων (v τῶν 
ἑπτὰ ἐϑνέων αἱ λοιπταὶ ττόλιες, πιάρεξ τῶν χατέλεξα, &x 
τοῦ μέσου χατέατο᾽ εἰ δὲ ἐλευϑέρως ἔξεστι εἰτιεῖν, ἐκ τοῦ 
uégov κατήμενοι ἐμήδιζον. 

Οἱ μὲν δὴ ἐν τῷ ᾿Ισϑιιῷ τοιούτῳ ztóvQ συνέστασαν, 
ἅτε περὶ τοῦ παντὸς ἤδη δρόμον ϑέοντες xal τῇσι νηυσὶ 
οὐχ ἐλπίζοντες ἐλλάμψεσθϑαι" οἱ δὲ iv Σαλαμῖνε ὅμως 
ταῦτα πυνθανόμενοι ἀρρώδεον, οὐχ οὕτω περὶ σφίσι 
αὐτοῖσι δειμαίνοντες, ὡς ττερὶ τῇ Πελοποννήσῳ. τέως μὲν 
δὴ αὐτῶν ἀνὴρ ἀνδρὶ πταραστὰς σιγῇ λόγον ἐποιέετο, ϑῶμα 
ποιεύμενοι τὴν Εὐρυβιάδεω ἀβουλίην, τέλος δὲ ἐξερράγη 
ἐς τὸ μέσον. σύλλογός τε δὴ ἐγίνετο, xai πολλὰ ἐλέγετο 
περὶ τῶν αὐτῶν, οἱ μέν, ὡς ἐς τὴν Πελοτιόννησον χρεὼν 
εἴη ἀποιτλώειν χαὶ περὶ ἐχείνης κινδυνεύειν, μηδὲ πρὸ 
χώρης δοριαλώτου μένοντας μάχεσϑαι, ϑηναῖοι δὲ καὶ 
Alywijrat xai Μεγαρέες αὐτοῦ μένοντας ἀμύνεσθαι. ἐν- 

ϑαῦτα Θεμιστοχλέης ὡς ἑσσοῦτο τῇ γνώμῃ ὑπὸ τῶν Πελο- 
στογνησίων, λαϑὼν ἐξέρχεται ἐχ τοῦ συνεδρίου, ἐξελϑὼν 

δὲ πέμπει ἐς τὸ στρατόπεδον τὸ Μήδων ἄνδρα πλοίῳ, 
ἐντειλάμενος τὰ λέγειν χρεών, τῷ οὔνομα μὲν ἦν Σίκιννος, 

οἰχέτης δὲ xal παιδαγωγὸς ἦν τῶν Θεμιστοχλέος ταίδων, 
τὸν δὴ ὕστερον τούτων τῶν πρηγμάτων Θεμιστοχλέης 
Θεσπιέα τε ἐποίησε, ὡς ἐπτεδέχοντο οἱ Θεσπιέες ττολιήτας, 
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xol χρήμασι ὄλβιον. ὃς τότε πλοίῳ ἀπιχόμενος ἔλεγε 
ztgóg τοὺς στρατηγοὺς τῶν βαρβάρων τάδε" “ἔπεμψέ ue 
στρατηγὸς ὁ ϑηναίων λάϑρῃ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων (τυγ- 
χάνει γὰρ φρονέων τὰ βασιλέος χαὶ βουλόμενος μᾶλλον 
τὰ ὑμέτερα κατύτερϑε γίνεσϑαι ἢ τὰ τῶν Ἑλλήνων πρή- 
γματαὴ φράσοντα, ὅτι οἱ Ἕλληνες δρησμὸν βουλεύονται 
χαταρρωδηχότες, xal νῦν παρέχει χάλλιστον ὑμέας ἔργον 
ἁπάντων ἐξεργάσασϑαι, ἢν μὴ περιίδητε διαδράντας 
αὐτούς. οὔτε γὰρ ἀλλήλοισι ὁμοφρονέουσι οὔτ᾽ ἔτι ἄντι- 
στήσονται ὑμῖν, πρὸς ἑωυτούς τε σφέας ὄψεσϑε ναυμα- 
χέοντας τοὺς τὰ ὑμέτερα φρονέοντας χαὶ τοὺς μή. ὃ μὲν 
ταῦτά σφι σημήνας ἐχποδὼν ἀτταλλάσσετο, τοῖσι δὲ ὡς 
πιστὰ ἐγίνετο τὰ ἀγγελθέντα, τοῦτο μὲν ἐς τὴν νησῖδα 
τὴν Ψυττάλειαν, μεταξὺ Σαλαμῖνός v& χειμένην xai τῆς 

ἠπείρου, πολλοὺς τῶν Περσέων ἀπεβίβασαν, τοῦτο δέ, 
ἐπειδὴ ἐγίνοντο μέσαι νύχτες, ἀνῆγον μὲν τὸ ἀπὸ ἑσπέρης 
χέρας χυχλούμενοι πρὸς τὴν Σαλαμῖνα, ἀνῆγον δὲ οἱ 
ἀμφὶ τὴν Κέον ve zal τὴν Κυνόσουραν τεταγμένοι, χατ- 
εἶχόν τὲ μέχρι Μουνυχίης τιάντα τὸν πορϑμὸν τῇσι νηυσί. 
τῶνδε δὲ εἵνεχεν ἀνῆγον τὰς νέας, ἵνα δὴ τοῖσι Ἕλλησι 
μηδὲ φυγεῖν ἐξῇ, ἀλλ᾿ ἀπολαμφϑέντες ἐν τῇ Σαλαμῖνι 
δοῖεν τίσιν τῶν ἐπ᾽ Πρτεμισίῳ ἀγωνισμάτων. ἐν δὲ τὴν 
νησῖδα τὴν Ἰυττάλειαν καλεομένην ἀττεβίβαζον τῶν Περ- 
σέων τῶνδε εἵνεχεν, ὡς ἐπεὰν γένηται ναυμαχίη, ἐνθαῦτα 
μάλιστα ἐξοισομένων τῶν τε ἀνδρῶν χαὶ τῶν ναυηγίων 

(ἐν γὰρ δὴ πόρῳ τῆς ναυμαχίης τῆς μελλούσης ἔσεσϑαι 
ἐχέετο ἡ νῆσος), ἵνα τοὺς μὲν περιποιέωσι, τοὺς δὲ δια- 

φϑείρωσι. ἐποίευν δὲ σιγῇ ταῦτα, ὡς μὴ πυνϑανοίατο 
οἱ ἐναντίοι. οἱ μὲν δὴ ταῦτα τῆς νυχτὸς οὐδὲν ἄποχοι- 

μηϑέντες τταραρτέοντο. 
“Χρησμοῖσι δὲ οὐχ ἔχω ἀντιλέγειν ὡς οὐχ εἰσὶ ἀληϑέες, 

οὐ βουλόμενος ἐναργέως λέγοντας πειρᾶσϑαι καταβάλλειν, 
ἐς τοιάδε τιρήγματα ἐσβλέινας. 

ALI ὅταν “ρτέμιδος χρυσαόρου ἱερὸν ἀχτὴν 
γηυσὶ γεφυρώσωσι χαὶ εἰναλίην Κυνόσουραν, 
ἐλπίδι μαινομένῃ λιτταρὰς ττέρσαντες ᾿Ιϑήνας, 
δῖα Δίχη σβέσσει κρατερὸν Κόρον, Ὕβριος υἱόν, 
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δεινὸν μαιμώοντα, δοχεῦντ᾽ ἀνὰ πάντα στιιϑέσϑαι. 
χαλχὸς γὰρ χαλχῷ συμμίξεται, αἵματι δ᾽ ἼἼρης 

πόντον φοινίξει. τότ᾽ ἐλεύϑερον Ἑλλάδος ἦμαρ 
εὐρύοπα Κρονίδης € ἐπάγει xal πότνια Νίχη. 

ἐς τοιαῦτα μὲν xal οὕτω ἐναργέως λέγοντι Βάκιδι ἄντι- 
λογίης χρησμῶν πέρι οὔτε αὐτὸς λέγειν τολμέω οὔτε τταρ᾽ 
ἄλλων ἐνδέχομιαι. 

Τῶν δὲ ἐν Σαλαμῖνι στρατηγῶν ἐγίνετο ὠϑισμὸς λόγων 
, € , - - 

γολλός. ἤδεσαν δὲ οὔχω, ὅτι σφέας περιεκυκλοῦντο τῇσι 
γηυσὶ οἱ βάρβαροι, ἀλλ᾽ ὥσπερ τῆς ἡμέρης ὥρεον αὐτοὺς 

τεταγμένους, ἐδόχεον χατὰ χώρην εἶναι. συνεστηχότων δὲ 
τῶν στρατηγῶν ἐξ Αἰγίνης διέβη ᾿Ιριστείδης ὃ Μυσιμάχου, 
ἀνὴρ ϑηναῖος μέν, ἐξωστραχισμένος δὲ ὑπὸ τοῦ δήμου, 

' ' , , - ' , , 

τὸν ἐγὼ νενόμικα, τουνϑανόμενος αὐτοῦ τὸν τρόπον, ἄρι- 
στον ἄνδρα γενέσϑαι ἐν Ιϑήνησι καὶ δικαιότατον. οὗτος 
ὡνὴρ στὰς ἐπὶ τὸ συνέδριον ἐξεχαλέετο Θεμιστοχλέα, ἐόντα 

* c π᾿ 2 , 3316 EY B s , ERE ^ ν ΄ 

μὲν ἑωυτῷ ov φίλον, ἐχϑρὸν δὲ τὰ μάλιστα" ὑπὸ δὲ μεγά- 

ϑεὸος τῶν παρεόντων χαχῶν λήϑην ἐχείνων ποιεύμενος 
"e , , “- - ΄ c 

ἐξεχαλέετο, ἐϑέλων αὐτῷ συμμῖξαι. προαχηχόεε δέ, ὅτι 

σπεύδοιεν οἱ ἀπὸ Πελοποννήσου ἀνάγειν τὰς νέας πρὸς 
' , 1 - , , , 3 

τὸν ᾿Ισϑιόν. ὡς δὲ ἐξῆλϑέ οἱ Θεμιστοχλέης, ἔλεγε “ρι- 
H , , , , , - 234^ 

στείδης τάδε" ἡμέας στασιάζειν χρεών ἐστι ἔν τὲ τῷ ἄλλῳ 
χαιρῷ xal δὴ xai ἐν τῷδε περὶ τοῦ ὁχότερος ἡμέων τιλέω 
ἀγαϑὰ τὴν πατρίδα ἐργάσεται. λέγω δέ τοι, ὅτι ἴσον 
5) ^ , X 73 , , LY 3 ^f; -25 - 

ἐστὶ πολλὰ τε xai ὀλίγα λέγειν ττερὶ ἀπτοπλόου τοῦ ἐνϑεῦ- 

v&v Πελοπογνησίοισι. ἐγὼ γὰρ αὐτόπτης τοι λέγω γενό- 
“ - 3590? γΩ 1 ; , ι 3) 

μενος, τι νῦν οὐδ᾽ ἣν ἐϑέλωσι Κορίνϑιοί τε καὶ αὐτὸς 

Εὐρυβιάδης οἷοί τε ἔσονται ἐχτειλῶσαι" σπιεριεχόμεϑα γὰρ 
ὑπὸ τῶν πολεμίων χύχλῳ. ἀλλ᾽ ἐσελϑών σφι ταῦτα σή- 
μηνον. ὃ δ᾽ ἀμείβετο τοισίδε᾽ κάρτα τε χρηστὰ διαχε- 
λεύεαι xal εὖ ἤγγειλας. τὰ γὰρ ἐγὼ ἐδεόμην γενέσϑαι, 

3 X 2 , c , ' , * 

αὐτὸς αὐτόπτης γενόμενος ἥχεις. ἴσϑι γὰρ ἐξ ἐμέο τὰ 
, c ' , » , c 2 GC» 2 

σοιεύμενα ὑπὸ Μήδων. ἔδεε γάρ, ὅτε ovx ἑχόντες ἤϑελον 
, , [f , , ἐς μάχην χατίστασϑαι οἱ Ἕλληνες, ἀέχοντας παραστή- 

Ἂν , e M J , 

σασϑαι. σὺ δὲ ἐπείπερ ἤχεις χρηστὰ ἀπαγγέλλων, avróc 
» Al * * ' , , , , 

σφι ἄγγειλον. ἢν yàg ἐγὼ αὐτὰ λέγω, δόξω τιλάσας λέγειν 
^ 2 , € - , - , χαὶ οὐ πείσω ὡς οὐ σπτοιεύντων τῶν βαρβάρων ταῦτα. ἀλλά 
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ἢν μὲν πείϑωνται, ταῦτα δὴ τὰ χάλλιστα, ἣν δὲ αὐτοῖσι 
^ " c - - 

μὴ πιστὰ γένηται, ὅμοῖον ἡμῖν ἔσται. οὐ γὰρ ἔτι δια- 
δρήσονται, εἴπτερ περιεχόμεϑα τπιανταχύϑεν, ὡς σὺ λέγεις. 

- , ἈΝ τὸ 5 , , , 

ταῦτα ἔλεγε πιαρελϑὼν ὃ Aptove(ónc, φάμενος ἐξ Αἰγίνης 
er , 3 - N ^ , 

τὲ ἤχειν χαὶ μόγις ἐχπλῶσαι λαϑὼν τοὺς ἐπορμέοντας" 
περιέχεσϑαι γὰρ πᾶν τὸ στρατόπεδον τὸ Ἑλληνιχὸν ὑπὸ 
τῶν νεῶν τῶν Ξέρξεω" παραρτέεσϑαί τε συνεβούλευε ὡς 
ἀλεξησομένους. καὶ ὃ μὲν ταῦτα εἴπας μετεστήχεξ, τῶν 
δὲ αὐτις ἐγίνετο λόγων ἀμφισβασίη" οἱ γὰρ πλεῦνες τῶν 

- 3 , ^ , L 

στρατηγῶν οὐχ ἐπείϑοντο τὰ ἐσαγγελϑέντα. ἀπιστεόντων 
δὲ τούτων ἧχε τριήρης ἀνδρῶν Τηνίων αὐτομολέουσα, τῆς 
S 3X , c L ce SN ' * 

ἤρχε ἀνὴρ Παναίτιος ὁ Σωσιμένεος, ἤπερ δὴ ἔφερε τὴν 
ἀλήϑειαν πᾶσαν. διὰ δὲ τοῦτο τὸ ἔργον ἐνεγράφησαν 
Τήνιοι ἐν Ζελφοῖσι ἐς τὸν τρίποδα ἐν τοῖσι τὸν βάρβαρον 
χατελοῦσι. σὺν δὲ ὧν ταύτῃ τῇ νηὶ τῇ αὐτομολησάσῃ ἐς 

- NP ΄ 3. Ἐν 3 , E DONE 
Σαλαμῖνα xcl τῇ πρότερον ἐπὶ Πρτεμίσιον τῇ “ημνίῃ &&e- 

- * * 5 [y * 2 , 
πληροῦτο τὸ ναυτιχὺν τοῖσι “Βλλησι ἐς τὰς ὀγδώχοντα 
xol τριηχοσίας νέας" δύο γὰρ δὴ νεῶν τότε χατέδεε ἐς τὸν 
3 , 

ἀριϑμόν. 
Ἂὦ MX ἤν: ς ' MN * ^ , EJ - 

Τοῖσι δὲ Ἕλλησι ὡς πιστὰ δὴ τὰ λεγόμενα ἣν τῶν 
, τὴν "- ς , Ἠ 3:7 

Τηνίων ῥήματα, παρεσχευάζοντο ὡς ναυμαχήσοντες. ἠώς 
M , M [5] pA UA - 3 , , 

τε δὴ διέφαινε, xal ot σύλλογον τῶν ἐπιβατέων ποιησά- 
μεγοι, ττροηγόρευε εὖ ἔχοντα μὲν &x πιάντων Θεμιστοχλέης, 
τὰ δὲ ἔπεα ἣν πάντα χρέσσω τοῖσι ἕσσοσι ἀντιτιϑέμενα. 
ὅσα δὲ ἐν ἀνϑρώπου φύσι χαὶ χαταστάσι ἐγγίνεται, τεαραι- 
γέσας δὴ τούτων τὰ χρέσσω αἱρέεσϑαι, καὶ χαταπιλέξας 

τὴν ῥῆσιν, ἐσβαίνειν ἐχέλευε ἐς τὰς νέας. χαὶ οὗτοι μὲν 
πῆρ. 7 - UICE Lm 3-7 | , EZ ' i s 

δὴ ἐσέβαινον, «ci qe ἡ a Αἰγίνης τριήρης, ἣ κατὰ τοὺς 
3 ,ὕ 2 ΄ 33 7€ - 29. “« ' , c , Αἰακίδας ἀπεδήμησε. ἐνθαῦτα ἀνῆγον τὰς νέας ἁπάσας 

oi Ἕλληνες. ἀναγομένοισι δέ σφι αὐτίχα ἐπιεχέατο οἱ βάρ- 
€ ^ SN 33. ἡ C45 ) ^ , 3 , 

βαροι. οἱ μὲν δὴ ἄλλοι Ἕλληνες [exi] πιρύμνην &vezgov- 
^ » ^ ^ , 3 , ^ ^ ^ 2 A] 

οντο xal ὥχελλον τὰς νέας, Aucwíno δὲ Παλληνεὺς ἀνὴρ 

ἀιϑηναῖος ἐξαναχϑεὶς νηὶ ἐμβάλλει. συμτιλαχείσης δὲ τῆς 
^ ) , 2 ^ - [24 ^ 2} 

γεὺὸς χαὶ οὐ δυναμένων ἀπαλλαγῆναι, οὕτω δὴ οἱ ἄλλοι 
, , - (e ' 

Auct, βωϑέοντες συνέμισγον. ϑηναῖοι μὲν οὕτω λέ- 
— , , 2 , - 

yovat τῆς ναυμαχίης γενέσϑαι τὴν ἀρχήν, Αἰγινῆται δὲ τὴν 

81 
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χατὰ τοὺς «Αἰακίδας ἀποδημήσασαν ἐς 4iywar, ταύτην 
εἶναι τὴν ἄρξασαν. λέγεται δὲ χαὶ τάδε, ὡς φάσμα σφε 
γυναικὸς ἐφάνη, φανεῖσαν δὲ διαχελεύσασϑαι ὥστε καὶ 
ἕζεαν ἀχοῦσαι τὸ τῶν Ἑλλήνων στρατόπεδον ὀνειδίσασαν 
πρότερον τάδε" “ὦ δαιμόνιοι, μέχρε κόσου ἔτι πρύμνην 
E] ΄ 22) ^ ' NS). ; 2 , , 

ἀναχρούσεσϑε; χατὰ μὲν δὴ “Ιϑηναίους ἐμῶν... Φοί- 

YUAEG (οὗτοι γὰρ εἶχον τὸ πρὸς EAevoivóg τε καὶ ἑσπέρης 
κέρας) χατὰ δὲ «“Ἱακεδαιμονίους Ἴωνες" οὗτοι δ᾽ εἶχον τὸ 

πρὸς τὴν ἠῶ τε καὶ τὸν Πειραιέα. ἐθϑελοχάχεον μέντοι 
αὐτῶν χατὰ τὰς Θεμιστοχλέος ἐντολὰς ὀλίγοι, οἱ δὲ 
πλεῦνες οὔ. ἔχω μέν νυν συχνῶν οὐνόματα τριηράρχων 

, - , € , €^ , ᾿" 3 

χαταλέξαι τῶν νέας “Ἑλληνίδας ἑλόντων, χρήσομαι δὲ av- 
τοῖσι οὐδὲν πλὴν Θεομήστορός τε τοῦ ᾿νδροδάμαντος xai 
Φυλάχου τοῦ Ἱστιαίου, Σαμίων ἀμφοτέρων. τοῦδε δὲ 

, , , , (04 , ' 

εἵνεχεν μέμνημαι τούτων μούνων, ὅτι Θεομήστωρ μὲν διὰ 
τοῦτο τὸ ἔργον Σάμου ἐτυράννευσε χαταστησάντων τῶν 
Περσέων, Φύλαχος δὲ εὐεργέτης βασιλέος ἀνεγράφη καὶ 0 , 'αχος θγέτης 8. OMEN NE 

, eo 73 , , € "2 3 ΄ , b] 

χώρη οἱ ἐδωρήϑη πολλή. οἱ Ó εὐεργέται βασιλέος 0go- 
σάγγαι χαλέονται Περσιστί. περὶ μέν νυν τούτους οὕτω 
εἶχε, τὸ δὲ πλῆϑος τῶν νεῶν ἐν τῇ Σαλαμῖνι ἐχεραΐζετο, 
αἱ μὲν ὑπ᾽ ϑηναίων διαφϑειρόμεναι, αἱ δὲ ὑπὸ Αἰγινη- 

^ - M € ^ , , , 

τέων. ἅτε γὰρ τῶν μὲν “Ἑλλήνων σὺν κόσμῳ ναυμαχεόν- 
των χατὰ τάξιν, τῶν δὲ βαρβάρων οὔτε τεταγμένων ἔτι 

, ' , , 3 , , - , 

οὔτε σὺν νόῳ ποιεύντων οὐδέν, ἔιιελλε τοιοῦτό σφι συνοί- 
[d 2 / CRCAD ' , 

σεσϑαι, οἵόνπερ ἀπέβη. χαίτοι ἡσάν γε καὶ ἐγένοντο 
D ' , - 29 , b - 

ταύτην τὴν ἡιιέρην μαχρῷ ἀμείνονες αὐτοὶ ἑωυτῶν ἢ πρὸς 
Εὐβοίῃ, πᾶς τις προϑυμεόμενος xai δειμαίνων Ξέρξην, 

, , 3 , , ' 

ἐδόχεέ τε ἕχαστος ἑωυτὸν ϑηήσεσϑαι βασιλέα. κατὰ μὲν 
UX n , 2 , , ΒΞ ’ 
δὴ τοὺς ἄλλους οὐκ ἔχω μετεξετέρους εἰπεῖν ἀτρεχέως ὡς 

' - , » - € , 3 , ^ 

ἕχαστοι τῶν βαρβάρων ἢ vOv Ἑλλήνων ἠγωνίζοντο, κατὰ 
τι 2 , , 3. ἢ 3773 € 2 , - » 

δὲ Moveuutotrv τάδε ἐγένετο, ἀπ᾿ ὧν εὐδοκίμησε μᾶλλον ἔτι 
^ T ^ * , * , 

παρὰ βασιλέϊ" ἐπειδὴ yàg ἐς ϑόρυβον πολλὸν ἀπίκετο τὰ 
βασιλέος πρήγματα, ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ ἡ “ρτεμισίης 

, b ^ - a 3 , ἘΞ 

ἐδιώχετο ὑπὸ γεὸς “ττικῆς" χαὶ ἣ οὐχ ἔχουσα διαφυγεῖν, 

ἔμπροσϑε γὰρ αὐτῆς ἦσαν ἄλλαι νέες φίλιαι, 1) δὲ αὐτῆς 
πρὸς τῶν πολεμίων μάλιστα ἑ ἐτύγχανε ἐοῦσα, ἔδοξέ οἱ τόδε 

στοιῆσας, τὸ καὶ συνήνειχε ττοιησάσῃ" διωχομένη γὰρ ὑπὸ 
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τῆς “ἰττικῆς φέρουσα ἐνέβαλε νηὶ φιλίῃ ἀνδρῶν τε Καλυν- 
, 2 - - , ^ 

δέων xol αὐτοῦ ἐπιπλώοντος τοῦ Καλυνδέων βασιλέος 
, - , 

“Ιαμασιϑύμου. εἰ μὲν καί τι veixog πρρὸς αὐτὸν ἐγεγόνεε 
€ , , , - ἔτι περὶ Ἑλλήσποντον ἐόντων, οὐ μέντοι ἔγωγε ἔχω εἰπεῖν, 

, , QEON , 

οὗτε εἰ x προνοίης αὐτὰ ἐποίησε, οὔτε εἰ συνεχύρησε 1 
τῶν Καλυνδέων xarà τύχην παραπεσοῦσα νηῦς. ὡς δὲ 
3 ἢ, M , 2 , , , c ἐνέβαλέ τε xai κατέδυσε, εὐτυχίῃ χρησαμένη διτελόα Écv- 

Ἁ 3 N j [4 bd P - ^ , 

τὴν ἀγαθὰ ἐργάσατο᾽ O τε γὰρ τῆς Ἀττιχῆς νεὸς τριή- 
€ 5 , 3 , ἂς. 2 - , 

ραρχος ὡς εἰδέ μὲν ἐμιβάλλουσαν νηὶ ἀνδρῶν βαρβάρων, 
γομίσας τὴν νέα τὴν “ρτεμισίης ἢ Ἑλληνίδα εἶναι ἢ αὐτο- 
μολέειν &x τῶν βαρβάρων χαὶ αὐτοῖσι ἀμύνειν, ᾿ἀττοστρέ- 

M ὴ , - - - 

ψψας πρὸς ἄλλας ἐτράπετο. τοῦτο uiv τοιοῦτο αὐτῇ συν- 
ἥνειχε γενέσϑαι διαφυγεῖν τε xal μὴ ἀπτολέσϑαι. τοῦτο δὲ 

c * , , ' , 

συνέβη ὥστε xaxov ἐργασαμένην ἀπὸ τούτων αὐτὴν μά- 
2 - ἣν py , M 47 

λιστα εὐδοχιμῆσαι ztaQX Ξέρξη. λέγεται γὰρ βασιλέα 
ϑηεύμενον μαϑεῖν τὴν νέα ἐμιβαλοῦσαν xol δή τινα εἶπαι 

» «ἐς» - L c 5 
τῶν παρεόντων" “δέσποτα, ὁρᾷς “Ιοτεμισίην, ὡς εὖ ἀγω- 

, M y - , 22 ' , 

γίζεται xai νέα τῶν πολεμίων κατέδυσε; χαὶ τὸν ἐπείρε- 
σθαι, εἰ ἀληϑέως ἐστὶ A ίης τὸ ἔργον, xal τοὺ j ᾿ηϑέως &éovi Moreuicíng τὸ ἔργον, xai vovg 

, , UNE) , - M 2 , - ' φάναι, σαφέως τὸ ἐτείσημιον τῆς νεὸς ἐπισταμένους" τὴν 
᾿ - , 5 , , ' 

δὲ διαφϑαρεῖσαν ἠπιστέατο εἶναι ztoLeuímv. τά ve yàg 
, » - L , , ἄλλα, ὡς εἴρηται, αὐτῇ συνήνειχεν ἐς εὐτυχίην γενόμενα 

νι “Δ ΩΣ - P, - ' ; 2 ’ 
καὶ τὸ τῶν £x τῆς Καλυνδιχῆς νεὸς μηδένα ἀποσωϑέντα 
κατήγορον γενέσϑαι Ξέρξην δὲ εἴπται λέγεται πρὸς τὰ 

, € » , , - PN 

φραζόμενα" "ot uiv ἄνδρες γεγόνασί μοι γυναῖχες, αἱ δὲ 
κω 3 - ^ m ' 5 M - 

γυναῖχες ἄνδρες." ταῦτα uiv Ξέρξην φασὶ εἴσται. ἐν δὲ τῷ 
, , 2 P , ' , 

ztÓvQ τούτῳ ἀπὸ μὲν ἔϑανε ὃ στρατηγὸς “ίριαβίγνης ὃ 
“Δαρείου, Ξέρξεω ἐὼν ἀδελφεός, ἀττὸ δὲ ἄλλοι τιολλοί τε 
καὶ οὐνομαστοὶ Περσέων xai Μήδων xai τῶν ἄλλων συμι- 

, 2 , , AE. , ce ^ , 3 

μάχων, θλίγοι δέ τινες xal Ἑλλήνων. ἅτε yàg νέειν &nt- 

στάμενοι, τοῖσι ai νέες διερϑείροντο, oi μὴ ἐν χειρῶν 
, 3 , 3 Ἁ - , - ' 

γόμῳ ἀπολλύμενοι ἐς τὴν Σαλαμῖνα διένεον. τῶν δὲ βαρ- 
βάρων οἱ πολλοὶ ἐν τῇ ϑαλάσσῃ διεφϑάρησαν, νέειν οὐκ 
ἐπιστάμενοι. ἐπεὶ δὲ αἱ πρῶται ἐς φυγὴν ἐτράποντο, 

- - , M , 

ἐνθαῦτα αἱ πλεῖσται διεφρϑείροντο. οἱ yàg ὄτισϑε τετα- 
, ' , - ^ , c 

yuévoL, ἐς τὸ πρόσϑε τῇσι νηυσὶ παριέναι zteLQ&OLLEVOL ὡς 
3 Lm , SEPT, 3 Ra3/. s j ἡ 2. - , ἀποδεξόμενοί τι καὶ αὐτοὶ ἔργον βασιλέϊ, τῇσι σφετέρῃσι 

» 
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90 γηυσὶ φευγούσησι περιέπιτσττον. ἐγένετο δὲ xal τόδε ἐν 

9 

9 

L 

t 

τῷ ϑορύβῳ τούτῳ" τῶν τινὲς Φοινίκων, τῶν αἱ νέες διε- 
φϑάρατο, ἐλθόντες πιαρὰ βασιλέα διέβαλλον τοὺς Ἴωνας, 
ὡς δὲ ἐκείνους ἀπολοίατο al νέες, ὡς προδόντων. συν- 

ἤνειχε ὧν οὕτω ὥστε ᾿Ιώνων τε τοὺς στρατηγοὺς μὴ ἀπο- 
λέσϑαι, Φοινίχων τε τοὺς διαβάλλοντας λαβεῖν τοιόνδε 
μισϑόν" ἔτι τούτων ταῦτα λεγόντων ἐνέβαλε νηὶ Ἀττιχῇ 
Σαμοϑρηϊχίη νηῦς. ἢ τε δὴ Ἀττιχὴ κατεδύετο, καὶ ἔτει-- 
φερομένη Alywatr νηῦς χατέδυσε τῶν Σαμοθρηΐχων τὴν 

γέα. ἅτε δὴ ἐόντες ἀχοντισταὶ οἱ Σαμοϑρήϊχες τοὺς ἔπι- 

βάτας ἀπὸ τῆς χαταδυσάσης νεὸς βάλλοντες ἀπήραξαν 
χαὶ ἐπέβησαν τε χαὶ ἔσχον αὐτήν. ταῦτα γενόμενα τοὺς 
Ἴωνας ἐρρύσατο" ὡς γὰρ εἰδὲ σφεας Ξέρξης ἔργον μέγα 
ἐργασαμιένους, ἐτράπετο τιρὸς τοὺς Φοίνικας οἷα ὑπερλυ-- 
σπεόμενός τε χαὶ πάντας αἰτιεύμενος, καί σφεων ξχέλευσε 
τὰς χεφαλὰς ἀποταμιεῖν, ἵνα μὴ αὐτοὶ καχοὶ γενόμενοι 
τοὺς ἀμείνονας διαβάλλωσι. ὅκως γάρ τινα ἴδοι Ξέρξης 
τιῦν ἑωυτοῦ ἔργον τι ἀποδειχνύμενον ἐν τῇ ναυμαχίῃ, κατ- 
ἥμενος ὑττὸ τῷ ovQet τῷ ἀντίον Σαλαμῖνος, τὸ καλέεται 
Ἵἰγάλεως, ἀνεπυνϑάνετο τὸν στοιήσαντα, καὶ οἱ γραμμα- 
τισταὶ ἀνέγραφον πατρόϑεν τὸν τριήραρχον καὶ τὴν πόλιν. 
πρὸς δέ τι «cl πτροσεβάλετο φίλος ἐὼν “ριαράμνης ἀνὴρ 
Πέρσης παρεὼν τούτου τοῦ Φοινιχηΐου πάϑεος. 

Οἱ μὲν δὴ πρὺς τοὺς Φοίνικας ἐτράποντο, τῶν δὲ βαρ- 
βάρων ἐς φυγὴν τραπομένων xol ἐχπλωόντων πρὸς τὸ 
Φάληρον «ἰγινῆται ὑποστάντες ἐν τῷ πορϑμῷ ἔργα ἀπε- 
δέξαντο λόγου ἄξια. οἱ μὲν γὰρ ϑηναῖοι ἐν τῷ ϑορύβῳ 
ἐχεράϊζον τάς τε ἀντισταμένας χαὶ τὰς φευγούσας τῶν 

γεῶν, οἱ δὲ Αἰγινῆται τὰς ἐχττλωούσας᾽" ὅχως δέ τινες 

τοὺς ᾿Ιϑηναίους διαφύγοιεν, φερόμενοι ἐσέπιτπτον ἐς τοὺς 

«Ἱἰγινήτας. ἐνθαῦτα συνεχύρεον νέες ἢ τε Θεμιστοχλέος 

διώκουσα νέα, xal ἡ Πολυχρίτου τοῦ Κρίου ἀνδρὸς Αἰγι- 
γήτεω νηὶ ἐμβαλοῦσα Σιδωνίῃ, ἥπτερ εἷλε τὴν προφυλάσ- 
σουσαν ἐπὶ Σκιάϑῳ τὴν Αἰγιναίην, & ἧς ἔπλωε Πυϑέης 
ὃ Ἰσχενόου, τὸν οἵ Πέρσαι καταχοπέντα ἀρετῆς εἵνεχεν 
εἶχον ἐν τῇ νηὶ ἐχππταγλεόμενοι. τὸν δὴ περιάγουσα ἅμα 
τοῖσι Πέρσῃσι ἥλω νηῦς v Σιδωνίη ὥστε Πυϑέην οὕτω 
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σωϑῆναι ἐς Αἴγιναν. ὡς δὲ ἐσεῖδε τὴν νέα τὴν Ztvvuxiv 
ὃ Πολύχριτος, ἔγνω τὸ σημήϊον ἰδὼν τῆς στρατηγίδος, 
x«i βώσας τὸν Θεμιστοχλέα ἐπεχερτόμησε ἐς τῶν Αἰγινη- 
τέων τὸν μηδισμὸν ὀνειδίζων. ταῦτα μέν νυν νηὶ ἐμιβαλὼν 
0 Πολύχριτος ἀπέρριψε ἐς Θεμιστοχλέα, οἱ δὲ βάρβαροι, 
τῶν αἱ νέες περιεγένοντο, φεύγοντες ἀπίχοντο ἐς Φάληρον 
ὑπὸ τὸν πεζὸν στρατόν. ἐν δὲ τῇ ναυμαχίῃ ταύτῃ ἤκχου- 
σαν Ἑλλήνων ἄριστα Αἰγινῆται, ἐπὶ δὲ ϑηναῖοι, ἀνδρῶν 
δὲ Πολύχριτός τε ὃ Αἰγινήτης χαὶ ϑηναῖοι Εὐμένης τε 
ὁ Ἀναγυράσιος καὶ “μεινίης Παλληνεύς, ὃς xai ᾿Ἰρτεμισίην 
ἐπεδίωξε. εἰ μέν νυν ἔμαϑε, ὅτι ἐν ταύτῃ πλώοι ρτε- 
μισίη, ovx ἂν ἐπαύσατο πρότερον ἢ εἷλέ μιν ἢ xal αὐτὸς 
ἥλω. τοῖσι γὰρ ϑηναίων τριηράρχοισι τταρεχεχέλευστο, 
πρὸς δὲ καὶ ἄεϑλον ἐχέετο μύριαι δραχμαί, ὃς ἄν μιν ζωὴν 
ἕλῃ. δεινὸν γάρ τι ἐποιεῦντο γυναῖχα ἐπὶ τὰς Ιϑήνας στρα- 
τεύεσϑαι. αὕτη μὲν δή, ὡς πρότερον εἴρηται, διέφυγε, 
ἦσαν δὲ καὶ οἱ ἄλλοι, τῶν ci νέες περιεγεγόνεσαν, iv τῷ 
Φαλήρῳ. 

Αιδείμαντον δὲ τὸν Κορίνϑιον στρατηγὸν λέγουσι ϑη- 
ναῖοι αὐτίχα xav ἀρχάς, ὡς συνέμισγον ab νέες, ἔχττλα- 
γέντα τε χαὶ ὑπερδείσαντα, τὰ ἱστία ἀειράμενον οἴχεσϑαι 
φεύγοντα, ἰδόντας δὲ τοὺς Κορινϑίους τὴν στρατηγίδα 
φεύγουσαν ὡσαύτως οἴχεσθαι. ὡς δὲ ἄρα φεύγοντας γίνε- 
σϑαι τῆς Σαλαμινίης κατὰ τὸ ἱρὸν ϑηναίης Σχιράδος, 
χιεριτιίσστειν σφι χέλητα ϑείῃ ττομττῇ, τὸν οὔτε πέμψαντα 
φανῆναι οὐδένα, οὔτε τι τῶν ἀπὸ τῆς στρατιῆς εἰδόσι 

σπροσφέρεσϑαι τοῖσι Κορινϑίοισι. τῇδε δὲ συμβάλλονται 
εἶναι ϑεῖον τὸ πρῆγμα" ὡς γὰρ ἀγχοῦ γενέσϑαι τῶν νεῶν, 
τοὺς ἀπὸ τοῦ κέλητος λέγειν τάδε" Ἀδείμαντε, σὺ μὲν ἀπτο- 
στρέψας τὰς νέας ἐς φυγὴν ὥρμησαι καταπροδοὺς τοὺς 
Ἕλληνας" οἱ δὲ xal δὴ νικέουσι, ὅσον αὐτοὶ ἠρέοντο ἐπι- 
χρατῆσαι τῶν ἐχϑρῶν. ταῦτα λεγόντων, ἀπιστέειν γὰρ 
τὸν Ἀδείμαντον, αὖτις τάδε λέγειν, ὡς αὐτοὶ οἷοί τε εἶεν 

ἀγόμενοι ὅμηροι ἀποϑνήσχειν, ἢν μὴ νικέοντες φαίνωνται 
οἱ Ἕλληνες. οὕτω δὴ ἀποστρέψαντα τὴν νέα αὐτόν τε χαὶ 
τοὺς ἄλλους ἐπ᾽ ἐξεργασμένοισι ἐλϑεῖν ἐς τὸ στρατόπεδον. 

τούτους μὲν τοιαύτη φάτις ἔχει ὑπτὸ ϑηναίων, οὐ μέντοι 
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αὐτοί γε Κορίνϑιοι ὁμολογέουσι, ἀλλ ἐν πρώτοισι σφέας 
αὐτοὺς τῆς ναυμαχίης νομίζουσι γενέσϑαι, μαρτυρέει δέ 
σφι χαὶ ἡ ἄλλη Ἑλλάς. Ἡριστείδης δὲ ὃ Πυσιμάχου ἀνὴρ 
ἰιϑηναῖος, τοῦ xai ὀλίγῳ τι πρότερον τούτων ἐπεμνήσϑην 

S ἢ - , , - * 

ὡς ἀνδρὸς ἀρίστου, οὗτος ἐν τῷ ϑορύβῳ τούτῳ τῷ περὶ 
Σαλαμῖνα γενομένῳ τάδε ἐποίεε" παραλαβὼν πολλοὺς τῶν 
ὅπτλιτέων, οἱ παρατετάχατο παρὰ τὴν ἀχτὴν τῆς Σαλα- 
μινίης χώρης, γένος ἐόντες ϑηναῖοι, ἐς τὴν Ἡυττάλειαν 
γῆσον ἀπέβησε ἄγων, οἱ τοὺς Πέρσας τοὺς ἐν τῇ νησῖδι 
ταύτῃ κατεφόνευσαν πάντας. 

Ὃς δὲ 7) ναυμαχίη διελέλυτο, κατειρύσαντες ἐς τὴν Σα- 
- - , e , ΄ , 

Aauiva oi Ἕλληνες τῶν ναυηγίων ὅσα ταύτῃ ἐτύγχανε ἔτι 
ἐόντα, ἑτοῖμοι ἦσαν ἐς ἄλλην ναυμαχίην, ἐλπίζοντες τῆσι 

“εριεούσησι νηυσὶ ἔτι χρήσεσϑαι βασιλέα. τῶν δὲ ναυη- 
, NC ' 2! 5 »! - 3 - 

γίων “τολλὰ ὑπολαβὼν ἄνεμος ζέφυρος ἔφερε τῆς “ττιχῆς 
, , , [4 - 

ἐπὶ τὴν ἠϊόνα τὴν χαλεομένην Κωλιάδα, ὥστε ἀττοπεπλῆ- 
σϑαι τὸν χρησμὸν τόν τε ἄλλον πάντα τὸν περὶ τῆς ναυ- 
μαχίης ταύτης εἰρημένον Βάχιδι xoi Μουσαίῳ, xal δὴ zai 
χατὰ τὰ ναυήγια τὰ ταύτῃ ἐξενειχϑέντο τὸ εἰρημένον stoÀ- 
λοῖσι ἕτεσι πρότερον τούτων £v χρησμῷ “Ἕυσιστράτῳ 

, ^ , 

᾿ιϑηναίῳ &vÓol χρησμολόγῳ, τὸ ἐλελήϑεε πάντας τοὺς 
€. 

λληνας, 

Κωλιάδες δὲ γυναῖχες ἐρετμοῖσι φρύξουσι" 
- SUB 14 3 , /, 3) 

τοῦτο δὲ ἔιιελλε ἀπελάσαντος βασιλέος ἔσεσϑαι. 
—-AE ' c 2 ' ' , , ΄ 

Ξέρξης δὲ ὡς ἔιιαϑε τὸ γεγονὸς πάϑος, δείσας, μή τις 
- 2 , c - - Cr. 2^ 3 * ΄ , 

τῶν Ιώνων ὑποϑῆται τοῖσι Ελλησι ἢ αὑτοὶ νοήσωσι πλώειν 

ἐς τὸν Ἑλλήσποντον λύσοντες τὰς γεφύρας xai ὑπολαμι- 
φϑεὶς ἐν τῇ Εὐρώπη ἀπολέσϑαι χινδυνεύση, δρησμὸν ἐβού- 
Aeve* ἐθέλων δὲ μὴ ἐπίδηλος εἶναι μήτε τοῖσι EAÀAQot μήτε 
τοῖσι ἑωυτοῦ ἐς τὴν Σαλαμῖνα χῶμα ἐπειρᾶτο διαχοῦν, 
γαυλούς τε Φοινιχηΐους συνέδεε, ἵνα ἀντί τε σχεδίης ἔωσι 
χαὶ τείχεος, ἀρτέετό τε ἐς πόλεμον ὡς ναυμαχίην ἄλλην 

ς - 

ποιησόμενος. δρέοντες δέ μιν πάντες οἱ ἄλλοι ταῦτα 
3579 / c ΄ 

πρήσσοντα εὖ ἠπιστέατο, ὡς ἔχ παντὸς νόου παρεσχεύα- 
, ΄ . , 3| σον , 25 / arat μένων πολεμήσειν" Μαρδόνιον δ᾽ οὐδὲν τούτων ἐλάν-- 

Save ὡς μάλιστα ξιιπειρον ἐόντα τῆς ἐχείνου διανοίης. 
- € m—-/ 

: ταῦτά τε ἅμα Ξέρξης ἐποίεε, καὶ ἔπεμπε ἐς Πέρσας 
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ἀγγελέοντα τὴν ztaosoto&v σφι συμφορήν. τούτων δὲ τῶν 

€ - , , 

ἀγγέλων ἔστι οὐδὲν 0 τι ϑᾶσσον παραγίνεται ϑνητὸν ἐόν" 
€ - , , - , ΄, οὕτω τοῖσι Πέρσῃσι ἐξεύρηται τοῦτο. λέγουσι γάρ, ὡς 

^ c , 3 - - 
ὅσων ἂν ἡμερέων ἢ 1) πᾶσα ὅὃδός, τοσοῦτοι ὕσπττοι τε xol 
ἄνδρες διεστᾶσι, χατὰ ἡμερησίην 000v ἑἕχάστην ἵτπος τὲ 

2 , ' , , 

xal ἀνὴρ τεταγμένος, τοὺς οὔτε νιφετός, ovx ὄμβρος, ov 
χαῦμα, οὐ νὺξ ἔργει μὴ οὐ κατανύσαι τὸν προχείμενον 
αὐτῷ δρόμον τὴν ταχίστην. ὃ μὲν δὴ πρῶτος δραμὼν 

- - , € ΄ - 

παραδιδοῖ τὰ ἐντεταλμένα τῷ δευτέρῳ, ὁ δὲ δεύτερος τῷ 
, P ' NER - » 2» zl 

τρίτῳ" τὸ δὲ ἐνθεῦτεν ἤδη xav ἄλλον διεξέρχεται παρα- 
διδόμενα, χατάπερ Ἕλλησι ἡ λαμιταδηφορίη, τὴν τῷ 

, , - ^ , - 

Ἡφαίστῳ ἐπιτελέουσι. τοῦτο τὸ δράμημα τῶν ἵππτων 
χαλέουσι Πέρσαι ἀγγαρήϊον. ἢ μὲν δὴ πρώτη ἐς Σοῦσα 
2 ] 2 ἢ C AMET 2 , f » e 
ἀγγελίη ἀπιχομένη, ὡς ἔχοι ϑήνας Ξέρξης, ἔτερψε οὕτω 
δή τι Περσέων τοὺς ὑπολειφϑέντας, ὡς τάς τε δδοὺς μυρ- 

σίνῃσι πάσας ἐστόρεσαν καὶ ἐϑυμίευν ϑυμιήματα καὶ αὐτοὶ 
ἦσαν ἐν ϑυσίῃσί τε zal εὐτταϑείῃσι" ἡ δὲ δευτέρη σφι 
2 H 2 [s - , c c M - 

ἀγγελίη ἐπεξελϑοῦσα cvvéyse οὕτω, ὠστὲ τοὺς χιϑῶνας 
χατερρήξαντο πάντες, βοῇ τε χαὶ οἰμωγῇ ἐχρέοντο ἀτιλέτῳ, 
Μαρδόνιον ἐν αἰτίῃ τιϑέντες. οὐχ οὕτω δὲ περὶ τῶν νεῶν 
ἀχϑόμενοι ταῦτα οἱ Πέρσαι ἐποίευν, ὡς ττερὶ αὐτῷ Ξέρξη 
δειμαίνοντες. 

' ' n ᾿ 3 - ^ , ἘΔ Καὶ περὶ Πέρσας μὲν ἣν ταῦτα τὸν πάντα μεταξὺ 
χρόνον γενόμενον, μέχρι οὗ Ξέρξης αὐτός σφεας ἀπιχό- 

μενος ἔπαυσε. Μαρδόνιος δὲ ὁρέων μὲν Ξέρξην συμφορὴν 
μεγάλην ἐκ τῆς ναυμαχίης ττοιεύμενον, ὑττοτττεύων δὲ αὐτὸν 
δρησμὸν βουλεύειν £x τῶν ϑηνέων, φροντίσας πρὸς ἑωυ- 
τὸν ὡς δώσει δίχην ἀναγνώσας βασιλέα στρατεύεσϑαι ἐπὶ 

' € , , € , » 2 - b 

τὴν λλάδα καί oi χρέσσον εἴη ἀναχινδυνεῦσαι ἢ χατερ- 
΄ DE , » 35$ .» - * , 

γάσασϑαι τὴν Ἑλλάδα ἢ αὑτὸν καλῶς τελευτῆσαι τὸν βίον 
ὑπὲρ μεγάλων αἰωρηϑέντα᾽ ττλέον μέντοι ἔφερέ οἱ ἣ γνώμη 
χατεργάσασϑαι τὴν Ελλάδα" λογισάμενος ὧν ταῦτα προσ- 
ἔφερε τὸν λόγον τόνδε “᾿δέσπτοτα, μήτε λυττέο μήτε ovu- 
φορὴν μηδεμίαν μεγάλην ποιέο τοῦδε τοῦ γεγονότος εἵνεχεν 
πρήγματος. οὐ γὰρ ξύλων ἀγὼν ὃ τὸ πᾶν φέρων ἐστὶ ἡμῖν, 
ἀλλ ἀνδρῶν τε xal ἵππων. σοὶ δὲ οὔτε τις τούτων τῶν 

' - » , , 9 e. 3 ' - 

τὸ πᾶν σφι ἤδη δοχεόντων χατεργάσϑαι ἀποβὰς ἄπο τῶν 
Herodoti vol, 1]. 15 

98 
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γεῶν πειρήσεται ἀντιωϑῆναι, οὔτ᾽ ex τῆς ἠπείρου τῆσδε" 
οἵ τε ἡμῖν ἠντιώϑησαν, ἔδοσαν δίχας. εἰ μέν νυν δοχέει, 
αὐτίχα πειρεώμεϑα τῆς Πελοϊτοννήσου" εἰ δὲ καὶ δοχέει 
ἐπισχεῖν, παρέχει ποιέειν ταῦτα. μὴ δὲ δυσϑύμεε" οὐ 
γάρ ἐστι Ἕλλησι οὐδεμία ἔχδωσις μὴ οὐ δόντας λόγον τῶν 
ἐποίησαν νῦν τε καὶ πρότερον εἶναι σοὺς δούλους. μάλιστα 
μέν γυν ταῦτα ποίεε" εἰ δ᾽ ἄρα τοι βεβούλευται αὐτὸν 
ἀπελαύνοντα ἀπάγειν τὴν στρατιήν, ἄλλην ἔχω xal ix 
τῶνδε βουλήν. σὺ Πέρσας, βασιλεῦ, μὴ ποιήσης χαταγε- 
λάστους γενέσϑαι Ἕλλησι. οὐδὲν γὰρ ἐν Πέρσῃσί τοι δε- 
δήληται τῶν πρηγμάτων, οὐδὲ ἐρέεις ὅχου ἐγενόμεϑα 
ἄνδρες χαχοί. εἰ δὲ Φοίνικές ve καὶ “ἰγύπτιοι καὶ Κύτπριοί 
τε χαὶ Κίλιχες χαχοὶ ἐγένοντο, οὐδὲν πρὸς Πέρσας τοῦτο 
προσήχει τὸ πάϑος. ἤδη ὧν ἐπειδὴ οὐ Πέρσαι τοι αἴτιοί 
εἶσι, ἐμοὶ τιείϑεο" εἴ τοι δέδοκται μὴ τταραμένειν, σὺ μὲν 
ἐς ἤϑεα τὰ σεωυτοῦ ἀπέλαυνε, τῆς στρατιῆς ἀπάγων τὸ 

πολλόν, ἐμὲ δέ σοι χρὴ τὴν Ἑλλάδα παρασχεῖν δεδουλω- 
μένην, τριήχοντα μυριάδας τοῦ στρατοῦ ἀπολεξάμενον." 
ταῦτα ἀχούσας Ξέρξης ὡς ἐχ χαχῶν ἐχάρη τε xol ἤσϑη, 
πρὸς Μαρδόνιόν τε βουλευσάμενος ἔφη ὑποχρινέεσϑαι 
ὁχότερον ποιήσει τούτων. ὡς δὲ ἐβουλεύετο ἅμα Περ- 

σέων τοῖσι ἐπιχλήτοισι, ἔδοξέ οἱ καὶ Ἀρτεμισίην ἐς συμ- 
βουλίην μεταπέμψασθαι, ὅτι πρότερον ἐφαίνετο μούνη 
γοεῦσα τὰ ποιητέα ἦν. ὡς δὲ ἀπίκετο ἡ Ἀρτεμισίη, μετα- 
στησάμενος τοὺς ἄλλους, τούς τε συμβούλους Περσέων χαὶ 

τοὺς δορυφόρους, ἔλεξε Ξέρξης τάδε “᾿χελεύει με Μαρδόνιος 
μένοντα αὐτοῦ πειρᾶσϑαι τῆς Πελοποννήσου, λέγων ὥς 
μοι Πέρσαι τε xal ὃ πεζὸς στρατὸς οὐδενὸς μεταίτιοι 

παάϑεός εἰσι, ἀλλὰ βουλομένοισί σφι γένοιτ᾽ ἂν ἀπόδεξις. 
ἐμὲ ὦν ἢ ταῦτα χελεύει ποιέειν, ἢ αὐτὸς ἐϑέλει τριήκοντα 
μυριάδας ἀπολεξάμενος τοῦ στρατοῦ πταρασχεῖν μοι τὴν 
Ἑλλάδα δεδουλωμένην, αὐτὸν δ᾽ iub κελεύει ἀττελαύνειν 
σὺν τῷ λοιπῷ στρατῷ ἐς ἤϑεα τὰ ἐμά. σὺ ὧν ἐμοί, καὶ 
γὰρ περὶ τῆς ναυμαχίης εὖ συνεβούλευσας τῆς γενομένης 
οὐχ ἐῶσα ποιέεσϑαι, νῦν τε συμβούλευσον ὁκότερα ποιέων 
ἐπιτύχω εὖ βουλευσάμενος. ὃ μὲν ταῦτα συνεβουλεύετο, 
ἡ δὲ λέγει τάδε “᾿βασιλεῦ, χαλετὸν μέν ἐστι συμβουλευο- 
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μένῳ τυχεῖν τὰ ἄριστα εἴπασαν, ἐπὶ μέντοι τοῖσι κατή-- 
χουσι πρήγμασι δοχέει μοι αὐτὸν μέν σε ἀπελαύνειν ὀπίσω, 
Δαρδόνιον δέ, εἰ ἐϑέλει τε καὶ ὑποδέχεται ταῦτα ποιήσειν, 

αὐτοῦ καταλιπεῖν σὺν τοῖσι ἐϑέλει. τοῦτο μὲν γάρ, ἢν 
καταστρέψηται τά φησι ἐϑέλειν καί οἱ προχωρήσῃ τὰ 
γοέων λέγει, σὸν τὸ ἔργον, ὦ δέσποτα, γίνεται, οἱ γὰρ σοὶ 
δοῦλοι χατεργάσαντο, τοῦτο δέ, ἣν τὰ ἐναντία τῆς Μαρ- 
δονίου γνώμης γένηται, οὐδεμία συμφορὴ μεγάλη ἔσται 
σέο τε περιξεόντος καὶ ἐχείνων τῶν πρηγμάτων [περὶ oixov 
τὸν σόν]. ἢν γὰρ σύ τε περιέῃς x«l οἶκος ὃ σός, πολλοὺς 
στολλάκις ἀγῶνας δραμέονται ztegl σφέων αὐτῶν οἱ Ἕλ- 
ληνες. Μαρδονίου δέ, ἢν τι πάϑῃ, λόγος οὐδεὶς γίνεται" 
οὐδέ τι νιχεόντες οἱ Ἕλληνες νιχέουσι, δοῦλον σὸν ἀπο- 
λέσαντες" σὺ δέ, τῶν εἵνεχεν τὸν στόλον ἐποιήσαο, πυρώ- 
σας τὰς ϑήνας ἀπελᾷς." 1091 τε δὴ τῇ συμβουλίῃ Ξέρξης" 

λέγουσα γὰρ ἐπετύγχανε τάπερ αὐτὸς ἐνόεε. οὐδὲ γὰρ εἰ 
πάντες χαὶ πᾶσαι συνεβούλευον αὐτῷ μένειν, ἔμενε ἂν 
δοχέειν ἐμοί" οὕτω καταρρωδήχεε. ἐπαινέσας δὲ τὴν ἄρτε- 
μισίην ταύτην μὲν ἀπτοστέλλει ἄγουσαν αὐτοῦ τοὺς παῖδας 
ἐς Ἔφεσον" νόϑοι γάρ τινες παῖδές οἵ συνείποντο. συν- 
ἔπεμπε δὲ τοῖσι παισὶ φύλαχον Ἑρμότιμον, γένος μὲν 
ἐόντα Πηδασέα, φερόμενον δὲ οὐ τὰ δεύτερα τῶν εὐνού- 
χων τταρὰ βασιλέϊ [oi δὲ Πηδασέες οἰχέουσι ὑπὲρ “λιχαρ- 
γησσοῦ. ἐν δὲ τοῖσι Πηδάσοισι τούτοισι τοιόνδε φέρεται 
πρῆγμα γίνεσθαι" ἐπεὰν τοῖσι ἀμφιχτίοισι ττᾶσε τοῖσι 

ἀμφὶ ταύτης οἰχέουσι τῆς πτόλιος μέλλῃ τι ἐντὸς χρόνου 
ἔσεσϑαι χαλετόν, τότε ἡ ἵρεια αὐτόϑι τῆς ᾿Ιϑηναίης φύει 
πώγωνα μέγαν. τοῦτο δέ σφι δὶς ἤδη ἐγένετο. £x τούτων 
δὴ τῶν Πηδασέων ὃ Ἑρμότιμος ἢν] τῷ μεγίστη τίσις ἤδη 
ἀδιχηϑέντι ἐγένετο πτάντων τῶν ἡμεῖς ἴδμεν. ἁλόντα γὰρ 
αὐτὸν ὑπτὸ ττολεμίων xal π᾿ιωλεόμενον ὠνέεται Πανιώνιος 
ἀνὴρ Χῖος, ὃς τὴν ζόην κατεστήσατο ἀπ ἔργων ἀνοσιωτά- 
των. ὕχως γὰρ χτήσαιτο παῖδας εἴδεος ἐπταμμένους, ἐχτά- 
μνων ἀγινέων ἐπώλεε ἐς Σάρδις τε καὶ Ἔφεσον χρημάτων 
μεγάλων. sagi γὰρ τοῖσι βαρβάροισι τιμιώτεροί εἶσι ot 
εὐνοῦχοι πίστιος εἵνεκεν τῆς πτάσης τῶν ἐνορχίων. ἄλλους 
τε δὴ ὃ Πανιώγιος ἐξέταμε πολλούς, ἅτε στοιεύμενος ἐκ 

15* 

103 

104 

105 



106 

107 

228 HPOAOTOY 90. 105—107. 
t» f, * - ] * ^ , 

τούτου τὴν ζόην, καὶ δὴ καὶ τοῦτον. καί, οὐ γὰρ τὰ πάντα 
b] , £ € , 2 , 2 - , M 

ἐδυστύχεε ὃ Ἑρμότιμος, ἀπιχνέεται &x τῶν Σαρδέων παρὰ 
βασιλέα μετ᾽ ἄλλων δώρων, χρόνου δὲ προϊόντος πάντων 

- , ' m c 

τῶν εὐνούχων ἐτιμήϑη μάλιστα παρὰ Ξέρξῃ. ὡς δὲ τὸ 
, ^ ^ cr ' 2 M ^ 3 , 

στράτευμα τὸ Περσιχὸν ὥρμα βασιλεὺς ἐπὶ τὰς Ιϑήνας 
3. A P] , ) - o ' L - c 
ἐὼν ἐν Σάρδισι, ἐνθαῦτα καταβὰς κατὰ δή τι πρῆγμα ὃ 
Ἕρμό ἐς γῆν τὴν Μυσίην, τὴν Χῖοι μὲν νέμονται ouóriuog ἐς γῆν τὴν 1 v, τῇ | uOYTGL, 

, ς ' , b] - 

ἰταρνεὺς δὲ χαλέεται, εὐρίσχει vov Πανιώνιον ἐνθαῦτα. 
3 * ' 0» ^ 3 ' ^ M , 

ἐπιγνοὺς δὲ ἔλεγε πρὸς αὑτὸν πολλοὺς xai φιλέους λόγους, 
zi 5 c JAN 21 Nae 2 

πρῶτα μέν οἱ καταλέγων ὅσα αὑτὸς Ot ἐχεῖνον ἔχοι ἀγαϑά, 
, , 2 ce 2 

δεύτερα δέ οἱ ὑπισχνεόμενος ἀντὶ τούτων ὅσα μιν ἀγαϑὰ 
, , , ce c 

ποιήσει, ἢν χομίσας τοὺς olzérag οἰχέῃ ἐχείνῃ, ὥστε ὗπο- 
δεξάμενον ἄσμενον τοὺς λόγους τὸν Πανιώνιον χομίσαι τὰ 

^ - ς , , , 
τέχνα χαὶ τὴν γυναῖχα. ὡς δὲ ἄρα πανοιχίῃ μιν περιέ- 

, , ec 5 , 2 - , 
λαβε, ἔλεγε ὃ Ἑρμότιμος τάδε "c πάντων ἀνδρῶν ἤδη 

, ^ , , 

μάλιστα ἀπὶ ἔργων ἀνοσιωτάτων τὸν βίον χτησάμενε, τί 
" 2^ - 3 -€ 2 2 

σε ἐγὼ χαχὸν ἢ αὐτὸς ἢ vOv ἐμῶν τις ἐργάσατο, ἢ σὲ ἢ 
ΞῈ » “ 3. 23/3 ' 2 κι 3 

τῶν σῶν τινά, ὅτι με ἀντ᾽ ἀνδρὸς ἑποίησας τὸ μηδὲν εἶναι; 
ἐδόχεές τε ϑεοὺς λήσειν οἷα ἐμηχανέω τότε. οἵ σε ποιή;-- 
σαντα ἀνόσια, νόμῳ δικαίῳ χρεόμενοι, ὑττήγαγον ἐς χεῖρας 

cer M , ^ Je 

τὰς ἐμάς, ὥστε σε μὴ μέμιψασθϑαι τὴν ἀπὶ ἐμέο voc ἐσο- 
, , 223 c , c - 2 , 2 f, - 

μένην δίχην." ὡς δέ οἱ ταῦτα ὠνείδισε, ἀχϑέντων τῶν 
, , c - P 

zatócov ἐς ὄψψιν ἠναγχάζετο ὃ Πανιώνιος τῶν ἑωυτοῦ παί- 
, M - 2 

δων τεσσέρων ξόντων τὰ αἰδοῖα ἀποτάμνειν, ἀναγχαζό- 
" ἘΞ 2 - c - 

u&vog δὲ ἐποίεε ταῦτα. αὐτοῦ τε, ὡς ταῦτα ἐργάσατο, ot 
RS , 3j , , , 

παῖδες ἀναγχαζόμενοι ἀττέταμνον. Πανιώνιον μέν vvv οὕτω 
- (e, C. € , 

σπεριῆλϑε ἢ τε τίσις χαὶ ὁ Ἑρμότιμος. 
-- c N ΜΒ 3 
Ξέρξης δὲ ὡς τοὺς παῖδας Πρτεμισίῃ ἐπέτρεψε ἀπά- 

γειν ἐς Ἔφεσον, καλέσας Μαρδόνιον ἐχέλευσέ μιν τῆς στρα- 
- , N , , - 

τιῆς διαλέγειν vovg βούλεται, xai ποιέειν τοῖσι λόγοισι 
^ x , € - , * ^ € , 

τὰ ἔργα πειρεόμενον ὁμοῖα. ταύτην μὲν τὴν ἡμέρην ig 
^ 3.2 - Χ ' , ^ 

τοσοῦτο ἐγίνετο, τῆς δὲ νυχτὸς χελεύσαντος βασιλέος τὰς 
2 - 3 - 

νέας oi στρατηγοὶ ἐκ τοῦ Φαλήρου ἀπῆγον ὀπίσω ἐς τὸν 
JAM, ἧς τά ἶχε ἕχαστος, διαφυλαξού ) ἤσποντον, ὡς τάχεος εἶχε ἕχαστος, διαφυλαξούσας τὰς 

- γον 3 -3 - 
σχεδίας πορευϑῆναι βασιλέϊ. ἐπεὶ δὲ ἀγχοῦ ἦσαν Ζωστῆρος 

^ , 2 - 

πλώοντες ot βάρβοροι, ἀνατείνουσι γὰρ ἄχραι λεπταὶ τῆς 
7 , , , , " 

ἡττείρου, ταύτας ἔδοξάν τε νέας εἶναι xal ἔφευγον ἐπὶ 
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πολλόν. χρόνῳ δὲ μαϑόντες ὅτι οὐ νέες εἶεν, ἀλλ᾽ ἄχραι, 
συλλεχϑέντες ἐχομίζοντο. ὡς δὲ ἡμέρη ἐγένετο, ὁρέοντες 
οἱ Ἕλληνες κατὰ χώρην μένοντα τὸν στρατὸν τὸν πεζὸν 
ἤλπιζον xal τὰς νέας εἶναι περὶ Φάληρον, ἐδόκεόν τε ναυ- 
μαχήσειν σφέας, παραρτέοντό τε ὡς ἀλεξησόμενοι. ἐπεὶ 
δὲ ἐπύϑοντο τὰς νέας οἰχωχυίας, αὐτίκα μετὰ ταῦτα ἐδόχεε 

ἐπιδιώχειν. τὸν μέν νυν ναυτιχὸν τὸν Ξέρξεω στρατὸν 
οὐχ ἐπεῖδον διώξαντες μέχρι ἤδνδρου, ἐς δὲ τὴν ϊνδρον 
ἀπιχόμενοι ἐβουλεύοντο. Θεμιστοχλέης μέν νυν γνώμην 
ἀττεδείχνυτο διὰ νήσων τρατομένους χαὶ ἐπιδιώξαντας 

τὰς νέας πλώειν ἰϑέως ἐπὶ τὸν Ἑλλήσποντον λύσοντας 
τὰς γεφύρας. Εὐρυβιάδης δὲ τὴν ἐναντίην ταύτῃ γνώμην 
ἐτίϑετο, λέγων, ὡς &l λύσουσι τὰς σχεδίας, τοῦτ᾽ ἂν μέγι- 

στον “τάντων σφεῖς xaxov τὴν Ελλάδα ἐργασαίατο. εἰ γὰρ 
ἀναγχασϑείη ἀπολαμφϑεὶς ὃ Πέρσης μένειν ἐν τῇ Εὐρώπῃ, 
χεειρῷτο ἂν ἡσυχίην μὴ ἄγειν, ὡς ἄγοντι μέν οἱ ἡσυχίην 
οὔτε τι τιροχωρέειν οἷόν ve ἔσται τῶν πρηγμάτων οὔτε τις 
χομιδὴ τὸ ὀπίσω φανήσεται, λιμῷ τέ οἱ ἡ στρατιὴ δια- 
φϑαρέεται, ἐπιχειρέοντι δὲ αὐτῷ καὶ ἔργου ἐχομένῳ ττάντα 
τὰ χατὰ τὴν Εὐρώπην οἷά τε ἔσται προσχωρῆσαι χατὰ 
πόλις τε χαὶ xaT ἔϑνεα, ἤτοι ἁλισχομένων γε ἢ πρὸ τού- 
του ὁμολογεόντων. τροφήν τε ἕξειν σφέας τὸν ἐπέτεον 
αἰεὶ τῶν Ἑλλήνων καρπόν. ἀλλὰ δοχέειν γὰρ νικηϑέντα 
τῇ ναυμαχίῃ οὐ μενέειν ἐν τῇ Εὐρώπῃ τὸν Πέρσην, ἑατέον 
ὧν εἶναι φεύγειν, ἐς ὃ ἔλϑῃ φεύγων ἐς τὴν ἑωυτοῦ. τὸ 
ἐνθεῦτεν δὲ περὶ τῆς ἐχείνου ποιέεσθαι ἤδη τὸν ἀγῶνα 
ἐχέλευξΣ. ταύτης δὲ εἴχοντο τῆς γνώμης καὶ Πελοττοννη- 
σίων τῶν ἄλλων οἱ στρατηγοί. ὡς δὲ ἔμαϑε ὅτι οὐ πείσει 
τούς γε ττολλοὺς πλώειν ἐς τὸν λλήσποντον Ó Θεμιστο- 
χλέης, μεταβαλὼν πρὸς τοὺς Ιϑηναίους (οὗτοι γὰρ μάλιστα 
ἐχττεφευγότων ττεριημέχτεον, ὡρμέατό τε ἐς τὸν Ἕλλησ- 
σοντον σπιλώειν xat ἐπὶ σφέων αὐτῶν βαλλόμενοι, εἰ ὧλλοι 

μὴ βουλοίατο) ἔλεγέ σφι τάδε "xai αὐτὸς ἤδη πολλοῖσι 
σιαρεγενόμην, χαὶ πολλῷ πλέω ἀχήχοα τοιάδε γενέσϑαι, 
ἄνδρας ἐς ἀναγχαίην ἀπειληϑέντας νενιχημένους ἀναμά- 

χεσϑαί τε «ai ἀναλαμβάνειν τὴν ττροτέρην καχότητα. ἡμεῖς 
δὲ (εὕρημα γὰρ εὑρήχαμεν ἡμέας τε αὐτοὺς xal τὴν Ἑλλάδα, 
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, - , , , , 

γέφος τοσοῦτο ἀνθρώπων ἀνωσάμενοι) μὴ διώχωμεν àv- 
, , ' 2 - , 

Opec φεύγοντας. τάδε γὰρ οὐχ ἡμεῖς χατεργασάμεϑα, 
7 M , v, € e 2 ΄ 2 cr - 
ἀλλὰ ϑεοί τε «al ἤρωες, ot ἐρϑόνησαν ἄνδρα ἕνα τῆς τε 
᾿σίης καὶ τῆς Εὐρώπης βασιλεῦσαι ἐόντα ἀνόσιόν τε xal 
ἀτάσϑαλον, ὃς τά τε ἱρὰ χαὶ τὰ ἴδια ἐν ὁμοίῳ ἐποιέετο 
ἐμπιπράς τε xol χαταβάλλων τῶν ϑεῶν τὰ ἀγάλματα, ὃς 
χαὶ τὴν ϑάλασσαν ἀπεμαστίγωσε πέδας τὲ χατῆκε. ἀλλ᾽ 
τῇ ' » 2 N ' € - ' 3 -€ / 

εὖ γὰρ ἔχει ἐς τὸ παρεὸν ἡμῖν νῦν μὲν ἐν τῇ Ἑλλάδι κατα- 

μείναντας ἡμέων τε αὐτῶν ἐπιμεληϑῆναι xal τῶν οἶχε- 
τέων χαί τις οἰχίην τε ἀναπλασάσϑω xal σπόρου ἀνα- 

- 3. 2 ΄ J , » , : cer x 

χῶς ἐχέτω, παντελέως ἀπελάσας τὸν βάρβαρον" ἅμα δὲ 
- » , 3:5 No 4€ Id WM n) , 23 

τῷ ἔαρι χαταπλώωμεν ἑπὶ λλησπόντου xci Τωγίης. 
- 2 3 , , , 3 ^ , 

ταῦτα ἔλεγε ἀποϑήχην μέλλων ποιήσεσϑαι ἕς τὸν Πέρσην, 

tva ἣν ἄρα τί μιν καταλαμβάνῃ πρὸς ϑηναίων πάϑος, 

ἔχῃ ἀποστροφήν" τάπερ ὧν χαὶ ἐγένετο. Θεμιστοχλέης μὲν 
ταῦτα λέγων διέβαλλε, “ϑηναῖοι δὲ ἐπείϑοντο" ἐπειδὴ 
γὰρ χαὶ πρότερον δεδογμένος εἶναι σοφὸς ἐφάνη ἐὼν ἀλη- 
ϑέως σοφός τε χαὶ εὔβουλος, πάντως ἑτοῖμοι ἤσαν λέγοντε 

ς 

πείϑεσϑαι. ὡς δὲ οὗτοί οἱ ἀνεγνωσμένοι ἦσαν, αὐτίχα 

μετὰ ταῦτα ὃ Θεμιστοχλέης ἄνδρας ἀπέπεμτις ἔχοντας 
πλοῖον, τοῖσι ἐπίστευε σιγᾷν ἐς πᾶσαν βάσανον ἀπιχνεο- 
μένοισι, τὰ αὐτὸς ἐνετείλατο βασιλέϊ φράσαι" τῶν xal 

, c , E ^ / , ' 
Σίκιννος ὃ οἰχέτης αὐτις ἐγένετο. oi ἐπείτε ἀτείχοντο πρὸς 

τὴν “ϊττιχήν, oí μὲν χατέμενον ἐπὶ τῷ πιλοίῳ, Σίκιννος δὲ 
3, τς S e, I ἔλ ὃ €C»r , χλέ 

ἀναβὰς παρὰ Ξέρξην ἔλεγε τάδε “᾿ἔπεμιψέ ue Θεμιστοχλέης 
ὃ Νεοχλέος, στρατηγὸς uiv ϑηναίων, ἀνὴρ δὲ τῶ ς; στρατῆγος | f y, jo δὲ τῶν συμι- 

, , » ^ , , , [44 

μάχων πάντων ἄριστος xci σοφώτατος, φράσοντά τοι ὅτι 
H c - ^ , 

Θεμιστοχλέης ὃ AS9r5vaiog, col βουλόμενος ὑπουργέειν, 
» ν C. Ey , P , ^ 

ἔσχε τοὺς Ελληνας τὰς νέας βουλομένους διώχειν xai τὰς 
5 NM] S , , , - 

ἐν Ελλησπόντῳ γεφύρας λύειν. καὶ νῦν xav ἡσυχίην πτολ- 
' , 223 c ' - , , 

λὴν χοιιίζεο. ol μὲν ταῦτα σημήναντες ἀπέπλωον ὀπίσω, 

οἱ δὲ Ἕλληνες, ἐπείτε σφι ἀπέδοξε μήτ᾽ ἐπιδιώχειν Ert 
προσωτέρω τῶν βαρβάρων τὰς νέας, μήτε πλώειν ἐς τὸν 
Ἑλλήσποντον λύσοντας τὸν πόρον, τὴν ἤνδρον περιχα- 
τέατο, ἐξελεῖν ἐθέλοντες. σπιρῶτοι γὰρ ;Ἴνδριοι νησιω- 
τέων αἰτηϑέντες πρὸς Θεμιστοχλέος χρήματα οὐχ ἔδοσαν, 

ἀλλὰ προϊσχοιιένου Θεμιστοχλέος λόγον τόνδε, ὡς ἥχοιεν 

—————————————— 
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ϑηναῖοι περὶ ἑωυτοὺς ἔχοντες δύο ϑεοὺς μεγάλους, 
Πειϑώ τε xal ᾿ναγχαίην, οὕτω vé σφι κάρτα δοτέα εἶναι 
χρήματα, ὑπεχρίναντο πρὸς ταῦτα λέγοντες, ὡς χατὰ 
λόγον ἦσαν ἄρα αἱ ιϑῆναι μεγάλαι τε καὶ εὐδαίμονες καὶ 
ϑεῶν χρηστῶν ἥχοιεν ev, ἐπεὶ ᾿νδρίους γε εἶναι γεωπείνας 
ἐς τὰ μέγιστα ἀνήχοντας, xci ϑεοὺς δύο ἀχρήστους οὐχ 

ἐχλείπειν σφέων τὴν νῆσον, ἀλλ᾽ αἰεὶ φιλοχωρέειν, Πενίην 
τε xal 4unyovíny, καὶ τούτων τῶν ϑεῶν ἐπηβόλους ἐόντας 

νδρίους οὐ δώσειν χρήματα" οὐδέχοτε γὰρ τῆς ἑωυτῶν 
ἀδυναμίης τὴν ϑηναίων δύναμιν εἶναι χρέσσω. οὗτοι μὲν 
δὴ ταῦτα ὑποχρινάμενοι xal οὐ δόντες χρήματα ἐπτολιορ- 
χέοντο. Θεμιστοχλέης δέ, οὐ γὰρ ἐπαύετο τιλεονεχτέων, 
ἐσπέμστων ἑς τὰς ἄλλας νήσους ἀπειλητηρίους λόγους αἴτεε 
χρήματα διὰ τῶν αὐτῶν ἀγγέλων, χρεόμενος τοῖσι xal 
χιρὸς Ἀνδρίους ἐχρήσατο, λέγων ὡς εἰ μὴ δώσουσι τὸ αἰτεύ-- 
μενον, ἐπάξει τὴν στρατιὴν τῶν Ἑλλήνων xoi ττολιορχέων 
ἐξαιρήσει. λέγων ὧν ταῦτα συνέλεγε χρήματα μεγάλα 
παρὰ Καρυστίων τε xal Παρίων, oi πυνϑανόμενοι τήν τὲ 
ZvÓgov ὡς πολιορχέοιτο διότι ἐμήδισε, xal Θεμιστοχλέα 
ὡς εἴη ἐν αἴνῃ μεγίστῃ τῶν στρατηγῶν, δείσαντες ταῦτα 

ἔπεμττον χρήματα. εἰ δὲ δή τινες xal ἄλλοι ἔδοσαν νησιω- 
τέων, οὐχ ἔχω εἴπαι" δοχέω δέ τινας χαὶ ἄλλους δοῦναι 
xai οὐ τούτους μούνους. καίτοι Καρυστίοισέ γε οὐδὲν 

τούτου εἵνεχεν τοῦ χαχοῦ ὑπερβολὴ ἐγένετο" Πάριοι δὲ 
Θεμιστοχλέα χρήματα ἱλασάμενοι διέφυγον τὸ στράτευμα. 
Θεμιστοχλέης μέν νυν ἐξ Ἄνδρου ὁρμεόμενος χρήματα 
παρὰ νησιωτέων ἐχτᾶτο λάϑρῃ τῶν ἄλλων στρατηγῶν. 

Οἱ δ᾽ ἀμφὶ Ξέρξην ἐπισχόντες ὀλίγας ἡμέρας μετὰ τὴν 
ναυμαχίην ἐξήλαυνον ἐς Βοιωτοὺς τὴν αὐτὴν ὅδόν. ἔδοξε 
γὰρ Μαρδονίῳ ἅμα μὲν προπέμψαι βασιλέα, ἅμα δὲ ἀνω- 
ρίην εἶναι τοῦ ἔτεος πιολεμέειν, χειμερίσαι δὲ ἄμεινον εἶναι 
ἐν Θεσσαλίῃ, xci ἔπειτεν ἅμα τῷ ἔαρι πειρᾶσϑαι τῆς 
Πελοττοννήσου. ὡς δὲ ἀπίχατο ἐς τὴν Θεσσαλίην, ἐνθαῦτα 
Μαρδόνιος ἐξελέγετο πρώτους μὲν Πέρσας πάντας τοὺς 

ἀϑανάτους καλεομένους, πλὴν Ὑδάρνεος τοῦ στρατηγοῦ 
(οὗτος γὰρ οὐκ ἔφη λείψεσθαι βασιλέος), μετὰ δὲ τῶν 
ἄλλων Περσέων τοὺς ϑωρηχοφόρους xci τὴν Ὥτπον τὴν 
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χιλέην, xal Μήδους τε zal Σάχας xci Βαχτρίους τε xoi 
᾿Ινδούς, «ai τὸν τεεζὸν xal τὴν ἵππον. ταῦτα μὲν ἔϑνεα 
ὅλα εἵλετο, ix δὲ τῶν ἄλλων συμμάχων ἐξελέγετο κατ᾽ 
ὀλίγους, τοῖσι εἴδεά τε ὑπῆρχε διαλέγων, χαὶ εἰ τέοισί τι 
χρηστὸν συνήδεε πεποιημένον. ἐν δὲ πλεῖστον ἔϑνος 
Πέρσας αἱρέετο, ἄνδρας στρεπτοφόρους τὲ xal ψελιοφό-- 
ρους, ἐπὶ δὲ Μήδους. οὗτοι δὲ πλῆϑος μὲν οὐχ ἐλάσσονες 

ἦσαν τῶν Περσέων, δώμῃ δὲ ἕσσονες᾽ ὥστε σύμπαντας 
τριήχοντα μυριάδας γενέσϑαι σὺν ἱππεῦσι. ἐν δὲ τούτῳ 
τῷ χρόνῳ, ἐν τῷ Μαρδόνιός τε τὴν στρατιὴν διέχρινε χαὶ 
Ξέρξης ἦν περὶ Θεσσαλίην, χρηστήριον ἐληλύϑεε ἐκ 4ελ- 
φῶν «“Ταχεδαιμονίοισι, Ξέρξην αἰτέειν δίχας τοῦ “εωνίδεω 

φόνου xai τὸ διδόμενον ἐξ ἐχείνου δέχεσθαι. πέμχτουσι 
δὴ χήρυχα τὴν ταχίστην Σπαρτιῆται, ὃς ἐπειδὴ κατέλαβε 
ἐοῦσαν ἔτι πιᾶσαν τὴν στρατιὴν ἐν Θεσσαλίῃ, ἐλϑὼν ἐς 
ὄψιν τὴν Ξέρξεω ἔλεγε τάδε "c βασιλεῦ Μήδων, “ακε- 
δαιμόνιοί τέ σε χαὶ Ἡραχλεῖδαι οἱ ἀπὸ Σ:τάρτης αἰτέουσι 
φόνου δίχας, ὅτι σφέων τὸν βασιλέα ἀπέχτεινας δυόμενον 

τὴν Ἑλλάδα." ὃ δὲ γελάσας τε χαὶ κατασχὼν :τολλὸν χρόνον, 
ὥς οἱ ἐτύγχανε παρεστεὼς Μαρδόνιος, δειχγὺς ἐς τοῦτον 
εἶστε “τοιγάρ σφι Μαρδόνιος 006 δίχας δώσει τοιαύτας, 

ὅ οἵας ἐχείνοισι M dnd ὃ μὲν δὴ δεξάμενος 10 δηϑὲν ἀτταλ- 
λάσσετο, Ξέρξης δὲ Μαρδόνιον ἕν Θεσσαλίῃ καταλιπὼν b 5 ' 

P] , M , ' € , 

αὐτὸς ἐπορεύετο χατὰ τάχος ἐς τὸν Ἑλλήσποντον, καὶ 

ἀπιχνέεται ἐς τὸν πόρον τῆς διαβάσιος ἐν “τέντε zal τεσ- 
σεράχοντα ἡμέρῃσι, ἀπάγων τῆς στρατιῆς οὐδὲν μέρος ὡς 

A c 

εἰπεῖν. ὅχου δὲ πορευόμενοι γινοίατο xai xav οὕστινας 
, M ' € , , 

ἀνθρώπους, τὸν τούτων χαρττὸν ἁρπάζοντες ἐσιτέοντο, 
2 A ra ' S Ur e , c " * , ^ 22 - 

εἰ δὲ καρττὸν μηδένα εὕροιεν, οἱ δὲ τὴν ττοίην τὴν ex τῆς 
- 23 , - , ' ' , 

γῆς ἀναφυομένην xai τῶν δενδρέων τὸν φλοιὸν zt&QiAé- 
ποντες xal τὰ φύλλα καταδρέποντες κατήσϑιον, ὁμοίως 
τῶν τε ἡμέρων xal τῶν ἀγρίων, xal ἔλεισχτον οὐδέν" ταῦτα 

᾿ , c - ΩΦ, ,δ 
δ᾽ ἐποίευν ὑπὸ λιμοῦ. ἐπιλαβὼν δὲ λοιμός τε τὸν στϑατὸν 

S , 3 €v$* , N Y ^ , zai δυσεντερίη xav ὁδὸν διέφϑειρε. τοὺς δὲ καὶ vovoé- 
οντας αὐτῶν χατέλιπε, ἐπιτάσσων τῇσι πόλισι, ἵνα éxa- 
στοτε γίνοιτο ἐλαύνων, μιελεδαίνειν τὲ χαὶ τρέφειν, ἐν Θεσ- 
σαλίῃ τέ τινας xat ἐν Σίρι τῆς Παιονίης καὶ ἐν Μακχεδονίῃ. 
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» * Με c ^ 4 A , e SINE 
ἔνϑα καὶ τὸ ἱρὸν &oua καταλιπὼν τοῦ Διός, ὅτε ἐπὶ τὴν 

, 2! BJ * ^ ^ , , 

᾿Ὡβλλάδα ἤλαυνε, ἀττιὼν οὐκ ἀπέλαβε, ἀλλὰ δόντες οἱ Παί- 
ονὲς τοῖσι Θρήϊξι a; παιτέοντος Ξέρξεω ἔφασαν γεμομένας 
ἁρπασϑῆναι ὑπὸ τῶν ἄνω Θρηΐχων τῶν περὶ τὰς πηγὰς 
τοῦ Στρυμόνος οἰχημένων. ἔνϑα xai ὃ τῶν Βισαλτέων 

βασιλεὺς γῆς τε τῆς Κρηστωνιχῆς Θρῆϊξ, ἔργον ὑπερφυὲς 
πὸ , « » JEN , -—-—! ^ 5 

ἐργάσατο. ὃς οὔτε αὐτὸς ἔφη τῷ Ξέρξη ἑἕχὼν εἶναι Óov- 
, 35242 , , ' 2; &- , T P 

λεύσειν, ἀλλ᾽ οἴχετο ἄνω ἐς τὸ οὐρος τὴν Ῥοδόπην, τοῖσί 
2 , ^ , * ^ , 

TE παισὶ ἀττηγόρευε μὴ στρατεύεσϑαι ἐπὶ τὴν “Ελλάδα. 
οἱ δὲ ἀλογήσαντες, ἢ ἄλλως σφι ϑυμὸς ἐγένετο ϑηήσασϑ 2020] 8, ἢ ἄλλῶς σφε JUUOSG £j | ϑηησασϑαι 

' , 2 , c - , é M 2 

TOY πόλεμον, ἐστρατεύοντο ἅμα τῷ Πέρσῃ. ἐπεὶ δὲ ἀνε- 
χώρησαν ἀσινέες πάντες ἕξ ἐόντες, ἐξώρυξε αὐτῶν UL πατὴρ 

τοὺς ὀφϑαλμοὺς διὰ τὴν αἰτίην ταύτην. καὶ οὗτοι μὲν 
τοῦτον τὸν μισϑὸν ἔλαβον, οἱ δὲ Πέρσαι ὡς ἐκ τῆς Θρηΐχης 

πορευόμενοι ἀπίχοντο ἐπὶ τὸν πόρον, ἐπειγόμενοι τὸν 
Ἑλλήσποντον. τῇσι νηυσὶ διέβησαν ἐς βυδον" τὰς γὰρ 
σχεδίας οὐχ εὗρον ἔτι ἐντεταμένας, ἀλλ ὑπὸ χειμῶνος δια- 

λελυμένας. ἐνθαῦτα δὲ κατεχόμενοι σιτία τὲ τιλέω ἢ xov 

ὁδὸν ἐλάγχανον, οὐδένα τε χόσμον ἐμττιπλάμενοι xal ὕδαξο 

μεταβάλλοντες ἀπέϑνησχον τοῦ στρατοῦ τοῦ περιεόντος 
^, , c δὲ 2 MEL CA m4 f. 2 " , 2 y 

στιολλοί. οἱ δὲ λοιποὶ ἅμα Ξέρξη ἀττιιχνέονται ἐς X οἱ jas 
, " η η [4 

ἔστι δὲ καὶ ἄλλος 006 λόγος λεγόμενος, ὡς ἐπειδὴ Ξέρξης 

ἀπελαύνων ἐξ ϑηνέων ἀπίχετο ἐπὶ Ἤϊόνα τὴν ἐπὶ Στρυ- 
μόνι, ἐνθεῦτεν οὐχέτι ὁδοιπορίῃσι διεχρᾶτο, ἀλλὰ τὴν μὲν 
στρατιὴν Ὑδαρνεϊ ἐπιτράπει ἀπάγειν ἐς τὸν Ἑλλήσποντον, 

Due 2 2 ^ ἫΝ ^ , 2 * 2 "r 2 Ἁ 3 , 

αὐτὸς Ó ἐπὶ νεὸς Φοινίσσης ἐπιβὰς ἐκομίζετο ég τὴν “σίην. 
΄ , , , - M 

σπλώοντα δέ μιν ἄνεμον Στρυμονίην ὑπολαβεῖν μέγαν xal 
χυματίην. καὶ δή, μᾶλλον γάρ τι χειμαίνεσϑαι γεμούσης 

τῆς νεὸς ὥστε ἐπὶ τοῦ χαταστρώματος ἐπεόντων συχνῶν 
Περσέων τῶν σὺν Ξέρξῃ κομιζομένων, ἐνϑαῦτα ἐς δεῖμα 
σεσόντα τὸν βασιλέα εἴρεσϑαι βώσαντα τὸν κυβερνήτην, 
εἴ τις ἐστέ σφι σωτηρίη. xal τὸν εἶπαι “δέσποτα, οὐκ 
ἔστι οὐδεμία, ἢν μὴ τούτων ἀτιαλλαγή τις γένηται τῶν 
πολλῶν ἐπιβατέων." καὶ Ξέρξην λέγεται ἀκούσαντα ταῦτα 

3 «c »; , - ὃ ὃ lf c , Ὶ 

εἶπαι “ἄνδρες Πέρσαι, νῦν τις διαδεξάτω ὑμέων βασιλέος 
χηδόμενος" ἐν ὑμῖν γὰρ οἶχε ἐμοὶ εἶναι ἡ σωτηρίη. τὸν 
μὲν ταῦτα λέγειν, τοὺς δὲ προσχυνέοντας ἐχπτηδᾶν ἐς τὴν 
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, ^ M , 3 - e * , 

ϑάλασσαν, xci τὴν νέα ἐπιχουφισϑεῖσαν οὕτω δὴ ἀπο- 
- 2 ' 2 , € M hl - , 3 - 

σωϑῆναι ἐς τὴν Aoíny. ὡς δὲ ἐχβῆναι τάχιστα ἐς γῆν 
' , - , ἘΝ a , , 

τὸν Ξέρξην, ποιῆσαι τοιόνδε" ὅτε uiv ἔσωσε βασιλέος τὴν 

ψυχήν, δωρήσασϑαι χρυσέῳ στεφάνῳ τὸν χυβερνήτην, ὅτι 
δὲ Περσέων πολλοὺς ἀπώλεσε, ἀποταμεῖν τὴν κεφαλὴν 

2 - €* 3» , , ι m »"Ὦ 
αὐτοῦ. οὗτος δὲ ἄλλος λέγεται λόγος περὶ τοῦ Ξέρξεω 

, 3 - » , » 2 » ^ 

γόστου, οὐδαμῶς ἔμοιγε πιστός, οὔτε ἄλλως οὗτε τὸ Περ- 
z ΕΞ ^ - er 2 ᾿Ξ 

σέων τοῦτο πάϑος. εἰ γὰρ δὴ ταῦτα οὕτω εἰρέϑη ἐκ τοῦ 
, * -, 5j ? , , 

χυβερνήτεω πρὸς Ξέρξην, ἐν μυρίῃσι γνώμῃσι μίαν ovx 
, , ^ ^ - , , M 

ἔχω ἀντίξοον, μὴ ovx ἂν ποιῆσαι βασιλέα τοιόνδε, τοὺς 
μὲν ἐχ τοῦ χαταστρώματος χαταβιβάσαι ἐς κοίλην νέα 
ἐόντας Πέρσας χαὶ Περσέων τοὺς πρώτους, τῶν δ᾽ ἐρετέων 

, , c , — - , 

ἐόντων Φοινίχων ὕὅχως οὐχ ἂν ἴσον πιλῆϑος τοῖσι IIéoonot 
, ^ , 3€ , ^ , , 

ἐξέβαλε ig τὴν ϑάλασσαν. ἀλλ᾽ ὃ μέν, ὡς καὶ πρότερόν 
, - , cr E , - 

μοι εἴρηται, ὁδῷ χρεόμενος ἅμα τῷ ἄλλῳ στρατῷ ἀπε- 
νόστησε ἐς τὴν “σίην. μέγα δὲ xai τόδε μαρτύριον" φαί- 

' -» - 2 ; - 2 , 

vera, γὰρ Ξέρξης iv τῇ ὀπίσω κομιδῇ ἀπιχόμενος ἐς 
ἤἄϊβδηρα, καὶ ξεινίην τέ σφι συνϑέμενος καὶ δωρησάμενος 
αὐτοὺς ἀχινάχῃ τε χρυσέῳ xal τιήρῃ χρυσοπάστῳ. xal 

ς 2 M , 3 - , 2 3 - 

ὡς αὐτοὶ λέγουσι ᾿βδηρῖται, λέγοντες ἔμοιγε οὐδαμῶς 
πιστά, πρῶτον ἐλύσατο τὴν ζώνην φεύγων ἐξ ϑηνέων 
3 , € 2 2 , 2v ' Y» [4/ ^ - 

ὀπίσω, ὡς ἐν ἀδείῃ ἐων. τὰ δὲ ἄβδηρα ἵδρυται πρὸς τοῦ 
^^ , - ^ - , - Uh 

Ἑλλησπόντου μᾶλλον ἢ τοῦ Στρυμόνος xal τῆς Ἠϊόνος, 
ὕϑεν δή μίν φασι ἐπιβῆναι ἐπὶ τὴν νέα. 

Οἱ δὲ Ἕλληνες ἐπείτε οὐχ οἷοί τε ἐγένοντο ἐξελεῖν τὴν 
J[vógov, τραπόμενοι ἐς Κάρυστον καὶ δηϊώσαντες αὐτῶν 
τὴν χώρην ἀπαλλάσσοντο ἐς Σαλαμῖνα. πρῶτα μέν γυν 

P az 3 ἘΞ 2 S ER 2 E * , — 

τοῖσι ϑεοῖσι ἐξεῖλον ἀχροϑίνια ἄλλα τε καὶ τριήρεας τρεῖς 
, * ^ 373. ' b] - [44 , ^ 

Φοινίσσας, τὴν uiv ἐς ᾿Ισϑμὸν ἀναϑεῖναι, ἤπερ ἔτι xoi ἐς 
3. ἮΝ 5 ^ δὲ 334 νι αν Ἢ NY δὲ - » 2 -)5 

ἐμὲ ἦν, τὴν δὲ ἐπὶ Σούνιον, τὴν δὲ τῷ Αἴαντε αὐτοῦ ἐς 
Σαλαμῖνα. μετὰ δὲ τοῦτο διεδάσαντο τὴν ληΐην καὶ τὰ 
2 ; 2 , 2 4 , 2 - ? LS AA 2 * 

ἀχροϑίνια ἀπέπεμψαν ἐς Ζελφούς, ἐκ τῶν ἐγένετο ἀνδριὰς 
ἔχων ἐν τῇ χειρὶ ἀχρωτήριον νεός, ἐὼν μέγαϑος δυώδεχα 

, .€C N [4 - € M 3 /c c 
πηχέων" ἕστηχε δὲ ovrog τῇπερ ὃ Μαχεδὼν “λέξανδρος 0 

΄ , [4 

ὃ χρύσεος. πέμψαντες δὲ ἀχροϑίνια οἱ Ἕλληνες ἐς Ζ4ελ- 
φοὺς ἐπειρώτεον τὸν θεὸν κοινῇ, εἰ λελάβηκε πλήρεα καὶ 
ἀρεστὰ τὰ ἀχροϑίνια. ὃ δὲ παρ᾽ Ἑλλήνων μὲν τῶν ἄλλων 
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ἔφησε ἔχειν, τταρ᾽ «ἰγινητέων δὲ ov, ἀλλὰ ἀπαίτεε αὐτοὺς 
3 ^6 - 2 - , - 

τὰ ἀριστήϊα τῆς ἐν Σαλαμῖνι ναυμαχίης. Αἰγινῆται δὲ 
΄ QU 2 , , 1 - 

πυϑόμενοι ἀνέϑεσαν ἀστέρας χρυσέους, ot ἐπὶ ἱστοῦ χαλ- 

χκέου ἑστᾶσι τρεῖς ἐπὶ τῆς γωνίης, ἀγχοτάτω τοῦ Κροίσου 
- M x , - B , 

χρητῆρος. μετὰ δὲ τὴν διαίρεσιν τῆς ληΐης ἔπλωον oi 
€. ΞΕ ΝΣ κι 2 ν 2 ΩΣ , - 28 , 
λληνες ὃς vov Ισϑμὸν ἀριστήϊα δώσοντες τῷ ἀξιωτάτῳ 

, C431 , 2 ' ^ , - € ^ 2 

γενομένῳ Ελλήνων ἀνὰ τὸν πόλεμον τοῦτον. ὡς δὲ ἀπι- 

χόμενοι οἱ στρατηγοὶ διένεμιοον τὰς Vr qovg ἐπὶ τοῦ Ποσει- 
δέωνος τῷ βωμῷ, τὸν πρῶτον χαὶ τὸν δεύτερον χρίνοντες 

AT -— JE NE C - 5 n 
&x πάντων, ἐνθαῦτα πᾶς τις αὑτῶν ἑωυτῷ ἐτίϑετο τὴν 

- 3 Ἁ , , , 

Vigor, αὐτὸς ἕχαστος δοχέων ἀριστος γενέσϑαι, δεύτερα 
δὲ οἱ τεολλοὶ συνεξέπιπτον Θεμιστοχλέα χρίνοντες. οἱ μὲν 
δὴ ἐμουνοῦντο, Θεμιστοχλέης δὲ δευτερηΐοισι ὑτιερεβαλ- 

, 2 , - , - 

Aero πολλόν. οὐ βουλομένων δὲ ταῦτα χρίνειν τῶν Ἐλ- 

λήνων φϑόνῳ, ἀλλ᾿ ἀποπλωόντων ἑκάστων ἐς τὴν ἑωυτῶν 
, e , , 3 

ἀχρίτων, ὅμως Θεμιστοχλέης ἐβώσϑη τε καὶ ἐδοξώϑη εἶναι 
D , , J'EN - , 

ἀνὴρ πολλὸν Ελλήνων σοφώτατος ἀνὰ πᾶσαν τὴν Ἑλλάδα. 
cr , , ^ - - 

ὅτι δὲ νιχέων ovx ἐτιμήϑη πρὸς τῶν ἐν Σαλαμῖνι vavua- 
χησάντων, αὐτίχα μετὰ ταῦτα ἐς “αχεδαίμονα ἀττίχετο 
ἐθέλων τιμηϑῆναι. χαί μιν “αχεδαιμόνιοι χαλῶς μὲν 

, , H 3 P , 
ὑπεδέξαντο, μεγάλως δὲ ἐτίμησαν. ἀριστήϊα μέν νυν ἔδο- 

2) , £e 2 L , RR δὲ a ^ ὃ I4 - 

σαν Εὐρυβιάδῃ ἐλαίης στέφανον, σοφίης δὲ xal δεξιότητος 
Θεμιστοχλέϊ, καὶ τούτῳ στέφανον ἐλαίης. ἐδωρήσαντο δέ 
μιν ὄχῳ τῷ ἐν Σπάρτῃ χαλλιστεύοντι. αἰνέσαντες δὲ πολλά, 
προέπεμιψαν ἀπιόντα τριηχόσιοι Σπαρτιητέων λογάδες, 

Σ , , - 

οὗτοι οἵτπτερ ἱττττέες καλέονται, μέχρι οὔρων τῶν Τεγεητι- 
- LI α΄ , , s -" 

χῶν, μοῦνον δὴ τοῦτον πάντων ἀνϑρώπων τῶν ἡμεῖς ἴδμεν 
Σ:ταρτιῆται ττροέττεμιψαν. ὡς δὲ ἐκ τῆς “Ταχεδαίμονος 

' , - T , 2 - 

ἀπίχετο ἐς τὰς ϑήνας, ἐνθαῦτα Tuóónuoc “φιδναῖος, 
- 3 - * - , 3 3f» νὴ 2 - 

τῶν ἐχϑρῶν μὲν τῶν Θεμιστοχλέος ξών, ἄλλως δὲ οὐ τῶν 

ἐχειφανέων ἀνδρῶν, ρφϑόνῳ χαταμαργέων ἐνείχεε τὸν Θεμι- 
, Ἀ ΄ , ς 

στοχλέα, τὴν ἐς “αχεδαίμονα ἄπιξιν προφέρων, ὡς διὰ 
' 2 , » ^ , M ^ , 2 3 

τὰς ϑήνας ἔχοι τὰ γέρεα τὰ παρὰ “αχεδαιμονίων, ἀλλ 
, c , /; , - , 

οὐ Ot ἑωυτόν. ὃ δέ, ἐπείτε ovx ἐπαύετο ταῦτα λέγων ὃ 
- , * CC Cf » ww)» » JULNLM UN 

Τιμόδημος, εἶπε “οὕτω ἔχει τοι" ovv. ἂν δγὼ ἐὼν Βελβι- 
2 ΄ “ * 2 12» 

γίτης ἐτιμήϑην οὕτω πρὸς Σπαρτιητέων, ovt ἂν σύ, ὠν- 
2" 2 - 22 

ϑρωπε, £ov ϑηναῖος. 

12 3 
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Ταῦτα μέν νυν ἐς τοσοῦτο ἐγένετο, Mgvagalog δὲ ὃ 
Φαρνάκεος ἀνὴρ ἐν Πέρσησι λόγιμος xci πρόσϑε ἐών, &x 
δὲ τῶν Πλαταιιχῶν χαὶ μᾶλλον ἔτι γενόμενος, ἔχων ἕξ 
μυριάδας στρατοῦ τοῦ Μαρδόνιος ἐξελέξατο, προέπεμπε 
βασιλέα μέχρι τοῦ πόρου. ὡς δὲ ὃ μὲν ἦν ἐν τῇ Ἀσίῃ, 
ὃ δὲ ὀπίσω πορευόμενος χατὰ τὴν Παλλήνην ἐγίνετο, ἅτε 
Τᾶαρδονίου τε χειμερίζοντος ττερὶ Θεσσαλίην τὲ xol Maxe- 
δονίην xal οὐδέν χω χατεπείγοντος ἤἥχειν ἐς τὸ ἄλλο στρα- 
τόπεδον, οὐκ ἐδικαίου ἐντυχὼν ἀπεστεῶσι Ποτιδαιήτῃσιε 
μὴ οὐχ ἐξανδραποδίσασϑαί σφεας. οἱ γὰρ Ποτιδαιῆται, 
ὡς βασιλεὺς πιαρεξεληλάχεε καὶ ὃ ναυτιχὸς τοῖσι Πέρσῃσι 
οἰχώχεε φεύγων ἐκ τῆς Σαλαμῖνος, ἐκ τοῦ φανεροῦ ἀπέ- 
στασαν ἀπὸ τῶν βαρβάρων" ὡς δὲ καὶ ὧλλοι οἱ τὴν Παλ- 
λήνην ἔχοντες. ἐνθαῦτα δὴ ὃ Ἡρτάβαζος ἐπολιόρχεε τὴν 
Ποτίδαιαν. ὑποπτεύσας δὲ xai τοὺς Ὀλυνϑίους àzíocva- 

σϑαι ἀπὸ βασιλέος, καὶ ταύτην ἐπολιόρχεε. εἶχον δὲ αὐτὴν 
Βοττιαῖοι οἱ ἐκ τοῦ Θερμαίου χόλπου ἐξαναστάντες ὑπὸ 
Μαχεδόνων. ἐπεὶ δέ σφεας εἷλε πολιορχέων, κατέσφαξε 

ἐξαγαγὼν ἐς λίμνην, τὴν δὲ πόλιν πταραδιδοῖ Κριτοβούλῳ 
Τορωναίῳ ἐπιτροπεύειν xal τῷ Χαλκιδικῷ γένεϊ, καὶ οὕτω 
Ὄλυνϑον Χαλκιδέες ἔσχον. ἐξελὼν δὲ ταύτην ὃ ρτάβαζος 
τῇ Ποτιδαίῃ ἐντεταμένως προσεῖχε, προσέχοντι δέ oi ztQo- 
ϑύμως συντίϑεται προδοσίην Τιμόξεινος ὃ τῶν Σχιωναίων 
στρατηγός, ὕντινα μὲν τρόπον ἀρχήν, ἔγωγε οὐχ ἔχω εἰπεῖν 
(οὐ γὰρ c λέγεται), τέλος μέντοι τοιάδε ἐγίνετο" ὕχως 
βιβλίον γράψειε ἢ Τιμόξεινος ἐϑέλων παρὰ Ἀρτάβαζον 
πέμψαι ἢ ̓ρτάβαζος παρὰ Τιμόξεινον, τοξεύματος παρὰ 
τὰς γλυφίδας περιειλίξαντες καὶ πτερώσαντες τὸ βιβλίον 

ἐτόξευον ἐς συγχείμενον χωρίον. ἐττάϊστος δὲ ἐγένετο ὃ 
τΤιμόξεινος προδιδοὺς τὴν Ποτίδαιαν. τοξεύων γὰρ ὃ Ao- 
τάβαζος ἐς τὸ συγχείμενον, ἁμαρτὼν τοῦ χωρίου τούτου 
βάλλει ἀνδρὸς Ποτιδαιήτεω τὸν ὦμον, τὸν δὲ βληϑέντα 
περιέδραμε ὅμιλος, οἷα φιλέει γίνεσϑαι ἐν πολέμῳ, ot 
αὐτίχα τὸ τόξευμα λαβόντες, ὡς ἔμαϑον τὸ βιβλίον, ἔφερον 
ἐπὶ τοὺς στρατηγούς" παρῆν δὲ xal τῶν ἄλλων Παλλη- 
ναίων συμμαχίη. τοῖσι δὲ στρατηγοῖσι ἐπιλεξαμένοισι τὸ 
βιβλίον χαὶ μαϑοῦσι τὸν αἴτιον τῆς προδοσίης ἔδοξε μὴ 
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χαταπλῆξαι Τιμόξεινον προδοσίῃ τῆς Σχιωναίων πόλιος 
εἵνεχεν, μὴ νομιζοίατο εἶναι Σχιωναῖοι ἐς τὸν μετέστειτεν 
χρόνον αἰεὶ προδόται. ὃ μὲν δὴ τοιούτῳ τρόπῳ ἐπάϊστος 
ἐγεγόνεε, ρταβάζῳ δὲ ἐπειδὴ σπτολιορχέοντι ἐγεγόνεσαν 
τρεῖς μῆνες, γίνεται ἄμπωτις τῆς ϑαλάσσης μεγάλη καὶ 
χρόνον ἐπὶ πολλόν. ἰδόντες δὲ οἱ βάρβαροι τέναγος γενό- 
μένον παρήϊσαν ἐς τὴν Παλλήνην. ὡς δὲ τὰς δύο μὲν 
μοίρας διοδοιπορήκχεσαν, ἔτι δὲ τρεῖς ὑπόλοιποι ἦσαν, τὰς 
διελϑόντας χρῆν ἔσω εἶναι ἕν τῇ Παλλήνῃ, ἐπῆλϑε πλη- 
μυρὶς τῆς ϑαλάσσης μεγάλη, ὅση οὐδαμά χω, ὡς οἱ ἐπι- 
χώριοι λέγουσι, τπτολλάκις γενομένη. οἱ μὲν δὴ νέειν αὐτῶν 
ovx ἐπιστάμενοι διεφϑείροντο, τοὺς δὲ ἐπισταμένους 
Ποτιδαιῆται ἐπιπλώσαντες πλοίοισι ἀπώλεσαν. αἴτιον 

δὲ λέγουσι Ποτιδαιῆται τῆς τε δηχίης xoi τῆς πλημυρίδος 
χαὶ τοῦ Περσιχοῦ πάϑεος γενέσϑαι τόδε, ὅτι τοῦ Ποσει- 
δέωνος ἐς τὸν νηὸν xol τὸ ἄγαλμα τὸ ἐν τῷ προαστείῳ 
ἠσέβησαν οὗτοι τῶν Περσέων, οἵπερ καὶ διερϑάρησαν ὑπὸ 
τῆς ϑαλάσσης. αἴτιον δὲ τοῦτο λέγοντες εὖ λέγειν ἔμοιγε 
δοχέουσι. τοὺς δὲ περιγενομένους ἀπῆγε ρτάβαζος ἐς 
Θεσσαλίην πταρὰ Μαρδόνιον. 

Οὗτοι μὲν oi προπέμψαντες βασιλέα οὕτω ἔπρηξαν, 
ὃ δὲ ναυτιχὸς ὃ Ξέρξεω τιεριγενόμενος, ὡς τιροσέμιξε τῇ 
Ἀσίῃ φεύγων ix Σαλαμῖνος καὶ βασιλέα τε xai τὴν στρα- 
τιὴν ix Χερσονήσου διεπόρϑμευσε ἐς ἤϊυδον, ἐχειμέριξε 
ἐν Κύμῃ. ἔαρος δὲ ἐπιλάμψαντος πρώϊος συνελέγετο ἐς 

Σάμον" αἱ δὲ τῶν νεῶν xal ἐχειμέρισαν αὐτοῦ" Περσέων 
δὲ χαὶ Μήδων οἱ πλεῦνες ἐπεβάτευον, στρατηγοὶ δέ σφι 
ἐπῆλθον Μαρδόντης τε ὃ Βαγαίου καὶ ρταὔντης ὃ ἄρτα- 
χαίου" συνῆρχε δὲ τούτοισι καὶ ἀδελφιδέος αὐτοῦ Aovabv- 
τεω προσελομένου ᾿Ιϑαμίτρης. ἅτε δὲ μεγάλως πληγέντες, 
ob προήϊσαν ἀνωτέρω τὸ πρὸς ἑσπέρης, οὐδ᾽ ἐπηνάγχαζε 
οὐδὲ εἷς, ἀλλ ἐν τῇ Σάμῳ κατήμενοι ἐφύλασσον τὴν Ἰωνίην 
μὴ ἀποστῇ, νέας ἔχοντες σὺν τῇσι Ἰάσι τριηχοσίας. οὐ 
μὲν οὐδὲ προσεδέχοντο τοὺς Ἕλληνας ἐλεύσεσϑαι ἐς τὴν 
Ἰωνίην, ἀλλ ἀποχρήσειν σφι τὴν ἑωυτῶν φυλάσσειν. 
σταϑμούμενοι ὕτι σφέας οὐχ ἐπεδίωξαν φεύγοντας ἐκ 
Σαλαμῖνος, ἀλλ᾽ ἄσμενοι ἀπαλλάσσοντο. χατὰ μέν νυν τὴν 

180 
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ϑάλασσαν ἑσσωμένοι ἦσαν τῷ ϑυμῷ, πεζῇ δὲ ἐδόκεον 
πολλῷ κρατήσειν τὸν Μαρδόνιον. ἐόντες δὲ ἐν Σάμῳ ἅμα 
μὲν ἐβουλεύοντο, εἴ τι δυναίατο χαχὸν τοὺς πολεμίους 
ποιέειν, ἅμα δὲ καὶ ὠταχούστεον, 0xy πεσέεται τὰ Μαρ- 
δονίου πρήγματα. τοὺς δὲ Ἕλληνας τό τε ἔαρ γινόμενον 
ἤγειρε καὶ Μαρδόνιος ἐν Θεσσαλίῃ ἐών. ὃ μὲν δὴ πεζὸς 
οὔχω συνελέγετο, ὃ δὲ ναυτιχὸς ἀπίχετο ἐς 4ἴγιναν, νέες 
ἀριϑιιὸν δέκα καὶ ἑκατόν. στρατηγὸς δὲ καὶ ναύαρχος ἦν 
«Ἱευτυχίδης ὃ Μενάρεος τοῦ Ἡγησίλεω τοῦ Ἱπποχρατίδεω 
τοῦ “ευτυχίδεω τοῦ ναξίλεω τοῦ Ἡρχιδήμου τοῦ ἄναξαν- 
δρίδεω τοῦ Θεοπόιιπου τοῦ Νικάνδρου τοῦ Χαρίλλου τοῦ 

Ebvóuov τοῦ Πολυδέχτεω τοῦ Πρυτάνιος τοῦ Εὐρυπῶντος 
τοῦ Προχλέος τοῦ Ἡριστοδήμου τοῦ Ἡριστομάχου τοῦ 
Κλεοδαίου τοῦ Ὕλλου τοῦ Ἡραχλέος, ἐὼν τῆς ἑτέρης οἰχίης 
τῶν βασιλέων. οὗτοι πάντες, πλὴν τῶν ἑπτὰ τῶν μετὰ 
“Ἱευτυχίδην πρώτων χαταλεχϑέντων, οἱ ἄλλοι βασιλέες 
ἐγένοντο Σπάρτης. ϑηναίων δὲ ἐστρατήγεε Ξάνϑιπτπος 
ὃ Mgiqgovog. ὡς δὲ παρεγένοντο ἐς τὴν Aiywav πᾶσαι 
αἱ γέες, ἀπτίχοντο Ιώνων ἄγγελοι ἐς τὸ στρατόπεδον τῶν 
«Ἑλλήνων, oi xai ἐς Σπάρτην ὀλίγῳ πρότερον τούτων ἀπι- 
χόμενοι ἐδέοντο “1αχεδαιμονίων ἐλευϑεροῦν τὴν Ἰωνίην" 
τῶν χαὶ Ἡρόδοτος ὃ Βασιληΐδεω ἦν. οἱ στασιῶται σφίσι 
γενόμενοι ἐπεβούλευον ϑάνατον Στράττι τῷ Χίου τυράννῳ, 

ἐόντες ἀρχὴν ἑπτά" ἐπιβουλεύοντες δὲ ὡς φανεροὶ ἐγένοντο 
ἐξενείχαντος τὴν ἐπιχείρησιν évóg τῶν μετεχόντων, οὕτω 
δὴ οἱ λοιποὶ $E ἐόντες ὑπεξέσχον £x τῆς Χίου, xoi ἐς 
Σπάρτην τε ἀπίχοντο xal δὴ «ci τότε ἐς τὴν “ἴγιναν, τῶν 
Ἑλλήνων δεόμενοι χαταπλῶσαι ἐς τὴν Jovínv* ot προή- 
γαγον αὐτοὺς μόγις μέχρι 4Ζήλου. τὸ γὰρ προσωτέρω πᾶν 
δεινὸν ἦν τοῖσι Ἕλλησι οὔτε τῶν χώρων ἐοῦσι ἐμπείροισι, 
στρατιῆς τε πάντα πλέα ἐδόχεε εἶναι" τὴν δὲ Σάμον ἧπι- 
στέατο δόξῃ χαὶ Ἡρακλέας στήλας ἴσον ἀπέχειν. συν- 
ἐπιπτε δὲ τοιοῦτο ὥστε τοὺς μὲν βαρβάρους τὸ πρὸς 
ἑσπέρης ἀνωτέρω Σάμου μὴ τολμᾶν χαταττλῶσαι χκαταρ- 
ρωδηχότας, τοὺς δὲ Ἕλληνας χρηϊζόντων Χίων τὸ πρὸς 
τὴν ἠῶ χατωτέρω “ήλου. οὕτω δέος τὸ μέσον ἐφύλασσέ 

13 σφεων. οἱ μὲν δὴ Ἕλληνες ἔπλωον ἐς τὴν 4ῆλον, Μαρ- 
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δόνιος δὲ περὶ τὴν Θεσσαλίην ἐχείμαζε. ἐνθεῦτεν δὲ δρμεό- 
μενος ἔπεμττε κατὰ τὰ χρηστήρια ἄνδρα Εὐρωπέα γένος, 
τῷ οὔνομα nv Μῦς, ἐντειλάμενος πανταχῇ ὑπο χρησάμενον 

ἐλϑεῖν, τῶν οἷά τε ἣν σφι ἀποτειρήσασϑαι. 0 τι μὲν βου- 
λόμενος ἐχμαϑεῖν πρὸς τῶν χρηστηρίων ταῦτα ἐνετέλλετο, 

2 , , 2 N £j , , ' 
ovx ἔχω φράσαι" ov γὰρ ὧν λέγεται" δοχέω δ᾽ ἔγωγε regt 
τῶν παρεόντων πρηγμάτων xol οὐκ ἄλλων πέρι τεέμψιαι. 
οὗτος ὃ Μῦς ἔς τε “εβάδειαν φαίνεται ἀπιχόμεχνος xol 
μισϑῷ πείσας τῶν ἐπιχωρίων ἄνδρα καταβῆναι vagi Too- 

φώνιον, καὶ ἐς Bag τὰς Φωχέων ἀπιχόμενος ἐπὶ τὸ χρη- 

στήριον. χαὶ δὴ χαὶ ἐς Θήβας πρῶτα ὡς ἀπίχετο, τοῦτο 
' -2 , 2 ΄ 2 ΄ » , , 

μὲν τῷ ᾿Ισμηνίῳ ΑΙπόλλωνι ἐχρήσατο (ἔστι δέ, κατάπερ 
3 3 , c - 2 , ^v - ^ 

ἐν Ολυμπίῃ, ἱροῖσι αὐτόϑε χρηστηριάζεσϑαι), τοῦτο δὲ 
ξεῖνόν τινα xal οὐ Θηβαῖον χρήμασι πιείσας κατεχοίμησε 
ἐς Ἀμφιάρεω. Θηβαίων δὲ οὐδενὶ ἔξεστι μαντεύεσθαι 

2 , ^ , 213547 , € 23 , M 

αὐτόϑι διὰ τόδε" ἐχέλευσέ σφεας ὃ Muquegeog διὰ yor- 
στηρίων ποιεύμενος ὁχότερα βούλονται ἑλέσϑαι τούτων, 

- € , , , - , 

ἑωυτῷ ἢ ἅτε μάντι χρέεσϑαι ἢ ἅτε συμμάχῳ, τοῦ ἑτέρου 
2 , , , ! * - 

ἀπεχομένους" oí δὲ σύμμαχόν μιν εἵλοντο εἶναι. διὰ τοῦτο 
3 2 PA , 3 ^ 3 , 23 - 

μὲν ovx ἔξεστι Θηβαίων οὐδενὶ avro du ἐγκαταχοιμηϑῆναι. 
, * - , , LASS y , c ' 

τόδε δὲ ϑῶμα μοι μέγιστον γενέσϑαι λέγεται ὑττὸ Θη- 
βαίων, ἐλθεῖν ἄρα τὸν Εὐρωπέα Μῦν, πεεριστρωφεόμενον 
πάντα τὰ χρηστήρια, καὶ ἐς τοῦ Πτώου Ἀπόλλωνος τὸ 

τέμενος. τοῦτο δὲ τὸ ἱρὸν χαλέεται μὲν Πτῶον, ἔστι δὲ 
Θηβαίων, χέεται δὲ ὑπὲρ τῆς Κωπαΐδος λίμνης πρὸς οὔρεὶϊ 
2 ey , ?^ - ' ' , 

ἀγχοτάτω Ἀχραιφίης πόλιος. ἐς τοῦτο τὸ ἱρὸν ἐπείτε 
παρελϑεῖν τὸν καλεόμενον τοῦτον Μῦν, ἕπεσϑαί οἱ τῶν 
ἀστῶν αἱρετοὺς ἄνδρας τρεῖς ἀττὸ τοῦ κοινοῦ ὡς ἀττογρα- 
ψομένους τὰ ϑεσπιέειν ἔμελλε. xol πρόχατε τὸν πρό- 
μαντιν βαρβάρῳ γλώσσῃ χρᾶν καὶ τοὺς μὲν ἑπομένους 

τῶν Θηβαίων ἐν ϑώματι ἔχεσθαι ἀχούοντας βαρβάρου 
γλώσσης ἀντὶ Ἑλλάδος, οὐδὲ ἔχειν ὅ τι χρήσονται τῷ παρ- 
εόντι πρήγματι, τὸν δὲ Εὐρωπέα νῦν ἐξαρπάσαντα τταρ᾽ 
αὐτῶν τὴν ἐφέροντο δέλτον, τὰ λεγόμενα ὑπὸ τοῦ προ- 
φήτεω γράφειν ἐς αὐτήν, φάναι δὲ Καρίῃ μιν γλώσσῃ χρᾶν, 

, * » 3 , 2 , 

συγγραψάμενον δὲ otyea dat ἀτιιόντα ἐς Θεσσαλίην. Mag- 
" ' , c. y 5 ^ ' , 

δόνιος δὲ ἐπιλεξάμενος 6 τι δὴ ἣν λέγοντα τὰ χρηστήρια, 

134 
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* a , 3 , 

μετὰ ταῦτα Use ἄγγελον ἐς ϑήνας ᾿λέξανδρον τὸν 
2 , 2) , ce ^ cr € , c 

Aubvrec ἄνδρα Μαχεδόνα, ἅμα μὲν ovt οἱ προσχηδέες οἱ 

Πέρσαι ἦσαν (᾿λεξάνδρου γὰρ ἀδελφεὴν Γυγαίην, “μύντεω 
3 , , Qc. 2S , , 2 - 

δὲ ϑυγατέρα, Βουβάρης ἀνὴρ Πέρσης ἔσχε, & τῆς oi ἐγε- 
᾽ , -2 , * »r - 

γόνεε μύντης ὃ ἐν τῇ ᾿σίῃ, ἔχων τὸ οὔνομα τοῦ μητρο- 
πάτορος, τῷ δὴ ἐχ βασιλέος τῆς Φρυγίης ἐδόϑη ἀλάβανδα 

, , , cr ^ c , , 

πόλις μεγάλη νέμεσϑαι), ἅμα δὲ ὃ Μαρδόνιος πυϑόμενος 
, , , ^ , (SP m) , 

ὅτι πρόξεινός τε εἴη xal εὐεργέτης ὃ “λέξανδρος ἔπεμιστε. 

τοὺς γὰρ ϑηναίους οὕτω ἐδόχεε μάλιστα προσχτήσεσϑαι, 
, ' , 5 ^ f^ , 

ληόν τὲ πολλὸν ἄρα ἀχούων εἶναι xol ἄλκιμον, τά ve xarà 
τὴν ϑάλασσαν συγτυχόντα σφι παϑήματα χατεργασαμέ- 
γους μάλιστα ᾿Ιϑηναίους ἠπίστατο. τούτων δὲ προσγε- 
vou£vov χατήλπιζε εὐπετέως τῆς ϑαλάσσης χρατήσειν, 
τάπερ ἂν καὶ ἦν, τιεζῇ τε ἐδόχεε πολλὸν εἶναι χρέσσων. 
οὕτω τε ἐλογίζετο χατύπερϑέ ol τὰ πρήγματα ἔσεσϑαι 

ὼ - , bj ^ , - , 

τῶν Ἑλληνικῶν. τάχα δ᾽ ἂν xci τὰ χρηστήρια ταῦτά ol 
^or , ' 3 - 

“τοολέγοι, συμβουλεύοντα σύμμαχον τὸν ϑηναῖον ποιέε- 

σϑαι" τοῖσι δὴ πειϑόμενος ἔπεμπε. 
Τοῦ δὲ “Ιλεξάνδρου τούτου ἕβδομος γενέτωρ Περδίχχης 

ἐστὶ ὃ χτησάμενος τῶν Μαχεδόνων τὴν τυραννίδα τρόπῳ 
- $ f ^ - 

τοιῷδε" ἐξ ἤργεος ἔφυγον ἐς Ἰλλυριοὺς τῶν Τημένου ἀπο- 
, - , , - , ^ 3, * 

yóvov τρεῖς ἀδελφεοί, Ταυάνης τε xoi Aegortoc xai ITeo- 
T6 e c , 2 * 2 
δίχχης, ἐχ δὲ Ιλλυριῶν ὑπερβαλόντες ἐς τὴν ἄνω Μαχε- 

δονίην ἀπίχοντο ἐς «]εβαίην πόλιν. ἐνθαῦτα δὲ ἐϑήτευον 
3 & - * - Jos € S [4 , € M 

ἐπὶ μισϑῷ παρὰ τῷ βασιλέϊ, ὁ μὲν ἵππους νέμων, ὃ δὲ 

βοῦς, ὃ δὲ νεώτατος αὐτῶν Περδίχχης τὰ λεπτὰ τῶν προ- 
βάτων. ἦσαν δὲ τὸ πάλαι xal ai τυραννίδες τῶν ἀνϑρώ- 

, - c - 

zv ἀσϑενέες χρήμασι, οὐ μοῦνον 0 δῆμος. ἢ δὲ γυνὴ 
τοῦ βασιλέος αὐτὴ τὰ σιτία σφι ἔπεσσε. ὅχως δὲ ὀπτῷτο 
€ 33r - . - , «x ; a 
ὃ ἄρτος τοῦ παιδὸς τοῦ ϑητός, τοῦ Περδίχχεω, διπλήσιος 

ἐγίνετο αὐτὸς ἑωυτοῦ. ἐπεὶ δὲ αἰεὶ τὠυτὸ τοῦτο ἐγίνετο, 
εἶπε πρὸς τὸν ἄνδρα τὸν ἑωυτῆς. τὸν δὲ ἀχούσαντα ἐσῆλϑε 
αὐτίχα ὡς εἴη τέρας χαὶ φέροι μέγα τι. καλέσας δὲ τοὺς 

- , , 3 , 3 - - c 

ϑῆτας προηγόρευέ σφι ἁπαλλάσσεσϑαι ἐκ γῆς τῆς écv- 
- a b ^ 2 , ij 2 , 

τοῦ. οἱ δὲ τὸν μισϑὸν ἔφασαν δίχαιοι εἶναι ἀττολαβόντες 
“ 2c , D - c À ἈΝ - - R: 3 , 

οὕτω ἐξιέναι. ἐνϑαῦτα 0 βασιλεὺς τοῦ μισϑοῦ πέρι ἀχού- 

σας, ἦν γὰρ χατὰ τὴν χαπνοδόχην ἐς τὸν οἶχον ἐσέχων ὃ 
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ἥλιος, εἶπε ϑεοβλαβὴς γενόμενος “μισϑὸν δὲ ὑμῖν ἐγὼ 
€ ,ὕ 2 ΄ 2 , /c Ml cr 332.4. € ' δὴ 

ὑμέων ἄξιον τόνδε ἀποδίδωμι, δέξας τὸν ruv. ὃ μὲν δὴ 
Ταυάνης τε xal ὃ “έροπος οἱ πρεσβύτεροι ἕστασαν ἔχπε- 

, c , - τω , * 

σεληγμένοι, ὡς ἤχουσαν ταῦτα, ὃ δὲ παῖς, ἐτύγχανε γὰρ 
ἔχων μάχαιραν, εἴπας τάδε, “᾿δεχόμεϑα, ὦ βασιλεῦ, τὰ 
διδοῖς," περιγράφει τῇ μαχαίρῃ ἐς τὸ ἔδαφος τοῦ ot«ov 

[44 , M , , 

τὸν ἥλιον, τεεριγράψας δέ, ἐς τὸν κόλττον τρὶς ἀρυσάμενος 
τοῦ ἡλίου, ἀπαλλάσσετο αὐτός τε χαὶ οἱ μετ᾽ ἐχείνου. οἱ 
μὲν δὴ ἀπήϊσαν, τῷ δὲ βασιλέϊ σημαίνει τις τῶν παρέ- 
ὅρων, οἷόν τι χρῆμα ποιήσειε ὃ τταῖς xal ὡς σὺν νόῳ ἐκεί- 
γων ὃ νεώτατος λάβοι τὰ διδόμενα. ὃ δὲ ταῦτα ἀχούσας 
xai ὀξυνϑεὶς πέμπει ἐπὶ αὐτοὺς ἱππέας ἀττολέοντας. stova- 
μὸς δέ ἐστι ἐν τῇ χώρῃ ταύτῃ, τῷ ϑύουσι οἱ τούτων τῶν 

- , D - € , , ἀνδρῶν ἀπ᾽ Aoytog ἀπόγονοι σωτῆρι. οὗτος, ἐπείτε διέ- 
βησαν οἱ Τημενίδαι, μέγας οὕτω ἐρρύη ὥστε τοὺς ἱππέας 

' cr , - € M 2 , 2 2 

μὴ οἵους ve γενέσϑαι διαβῆναι. οἱ δὲ ἀπικόμενοι ὃς ἄλλην 

γῆν τῆς Μαχεδονίης οἴχησαν πέλας τῶν χήττων τῶν λεγο- 
μένων εἶναι Μίδεω τοῦ Γορδίεω, ἐν τοῖσι φύεται αὐτό- 

, € , , , , - € 

ματα ῥόδα, £y ἕχαστον ἔχον ἑξήχοντα φύλλα, ὀδμῇ τε ὑπερ- 

φέροντα τῶν ἄλλων. ἐν τούτοισι χαὶ ὃ Σιληνὸς τοῖσι 
κήπτοισι ἥλω, ὡς λέγεται ὑττὸ Μακεδόνων. ὑπὲρ δὲ τῶν 
κήπων οὖρος χέεται, -Βέρμιον οὔνομα, ἄβατον ὑχτὸ χει- 
μῶνος. ἐνθεῦτεν δὲ δρμεόμενοι, ὡς ταύτην ἔσχον, χατε- 

᾿στρέφοντο zai τὴν ἄλλην Μαχεδονί ἔην. ἀπὸ τούτου δὴ τοῦ 
Περδίχχεω τ ἐξονδδας ὧδε ἐγεγόνεε" Ἀμύντεω παῖς ἦν 

᾿ἀλέξανδρος, Ἀμύντης δὲ Ἀλχέτεω, Ἀλχέτεω δὲ πατὴρ ἦν 
b UE - f^ , ^ a - $1! 

“έροπος, τοῦ δὲ Φίλιππος, Φιλίππου δὲ Moyaiog, τοῦ δὲ 
, ς , ' , 

| JiegÓízzng ὃ κτησάμενος τὴν ἀρχήν. 
2 , M NN , cJ , c j 

JEyeyóvee μὲν δὴ ὧδε “ϊλέξανδρος ὃ AMuvvrec, ὡς δὲ 
2 ᾿ Ν , ' ' ; ἀπίκετο ἐς τὰς ϑήνας ἀποπεμφϑεὶς ὑπὸ Μαρδονίου, 

ἔλεγε τάδε “ἄνδρες ϑηναῖοι, Μαρδόνιος τάδε λέγει" ἐμοὶ 
E] , cr * 0» , [27 ΟΡ 

ἀγγελίη ἤχει πταρὰ βασιλέος λέγουσα οὕτω" ᾿ϑηναίοισι 
' c ^v ' - ’ , ΄ 

τὰς ἁμαρτάδας τὰς ἐξ ἐχείνων ἐς ἐμὲ γενομένας πάσας 
, - ὃς ΄ , - ' - 

| uerénut.. νῦν τε ὧδε, Μαρδόνιε, ztoíee. τοῦτο μὲν τὴν γῆν 
» 

3 , - S , ^ , 47 2 L σφι ἀπόδος, τοῦτο δὲ ἄλλην πρὸς ταύτῃ ἑλέσϑων αὐτοί, 
, » , , 3 , , , 

ἥντινα ἂν ἐθέλωσι, ἐόντες αὐτόνομοι. ἱρά τε πάντα σφι, 
ἣν δὴ βούλωνταί γε ἐμοὶ ὁμολογέειν, ἀνόρϑωσον, ὅσα ἐγὼ 
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ἐνέπρησα. τούτων δὲ ἀπιγμένων ἀναγχαίως ἔχει uot 
ποιέειν ταῦτα, ἣν μὴ τὸ ὑμέτερον ἀντίον γένηται. λέγω 
δὲ ὑμῖν τάδε νῦν" τί μαίνεσϑε πόλεμον βασιλέϊξ ἄνταει-- 
ρόμενοι; οὔτε γὰρ ἂν ὑπερβάλοισϑε, οὔτε οἷοί τέ ἐστε 
ἀντέχειν τὸν πάντα χρόνον. εἴδετε μὲν γὰρ τῆς Ξέρξεω 
στρατηλασίης τὸ πλῆϑος xal τὰ ἔργα, πυνϑάνεσϑε δὲ καὶ 
τὴν νῦν παρ᾽ ἐμοὶ ἐοῦσαν δύναμιν, ὥστε καὶ ἢν ἡμέας ὕπερ- 
βάλησϑε xci νιχήσητε, τοῦττερ ὑμῖν οὐδεμία ἐλπὶς εἴπερ 

εὖ φρονέετε, ἄλλη σεαρέσται πολλαπλησίη. μὴ ὧν βού- 
λεσϑε παρισούμενοι βασιλέϊ στέρεσϑαι μὲν τῆς χώρης, 

ϑέειν δὲ αἰεὶ περὶ ὑμέων αὐτῶν, ἀλλὰ καταλύσασϑε. 
σγαρέχει, δὲ ὑμῖν χάλλιστα χαταλύσασϑαι βασιλέος ταύτῃ 
ὡρμημένου. ἔστε ἐλεύϑεροι, ἡμῖν ὁμαιχμέην συνϑέμενοι 

ἄνευ τε δόλου xal ἀπάτης. Μαρδόνιος μὲν ταῦτα, ὦ 
᾿᾿ιϑηναῖοι, ἐνετείλατό μοι εἰπεῖν πρὸς ὑμέας. ἐγὼ δὲ σεερὶ 
μὲν εὐνοίης τῆς πρὸς ὑμέας ἐούσης ἐξ ἐμεῦ οὐδὲν λέξω 

(οὐ γὰρ ἂν νῦν πρῶτον ἐχμάϑοιτε), προσχρηΐζω δὲ ὑμέων 
πείϑεσϑαι Μαρδονίῳ. ἐνορέω γὰρ ὑμῖν οὐχ οἵοισί τε ἐσο- 
μένοισι τὸν ττάντα χρόνον πολεμέειν Ξέρξῃ. εἰ γὰρ ἐνώ- 
ρεον τοῦτο ἐν ὑμῖν, οὐχ ἄν χοτε ἐς ὑμέας ἦλϑον ἔχων 
λόγους τούὐσδε᾽ καὶ γὰρ δύναμις ὑπὲρ ἄνϑρωπον ἡ βασι- 

λέος ἐστὶ xai χεὶρ ὑπερμήχης. ἢν ὧν μὴ αὐτίχα δμολογή-- 
σητε, μεγάλα προτεινόντων ἐπ᾽ οἷσι δμολογέειν ἐϑέλουσι, 
δειμαίνω ὑπὲρ ὑμέων ἐν τρίβῳ ve μάλιστα οἰχημένων τῶν 
συμμάχων πάντων, αἰεί τε φϑειρομένων μούνων, ἐξαί- 
ρετόν τι μεταίχμιον τὴν γῆν χεχτημένων. ἀλλὰ πιείϑεσϑε" 
πολλοῦ γὰρ ὑμῖν ἄξια ταῦτα, εἰ βασιλεύς γε ὃ μέγας μού-- 
γοισι ὑμῖν Ἑλλήνων τὰς ἁμαρτάδας ἀπιεὶς ἐϑέλει φίλος 
γενέσθαι λέξανδρος μὲν ταῦτα ἔλεξε, “αχεδαιμόνιοι 

δέ, πυϑόμενοι «ew “λέξανδρον ἐς 'ϑήνας ἐς ὁμολογίην 
ἀξοντα τῷ βαρβάρῳ ϑηναίους, ἀναμνησϑέντες τεῦν λογίων 
ὥς σφϑαρ χρεών ἐστι ἅμα, τοῖσι ἄλλοισι “ὠριεῦσε ἐχπί-, 

πτεὶν X Πελοτοννήσου ὑπὸ Μήδων τὲ χαὶ ᾿ϑηναίων, | E 

χάρτα τε ἔδεισαν μὴ Gioco τῷ Πέρσῃ ϑηναῖοι, 
αὐτίχα τέ σφι ἔδοξε néumew ἀγγέλους. καὶ δὴ συνέπιιχιτε, 
ὥστε δμοῦ σφέων γίνεσϑαι τὴν κατάστασιν. ἐπανέμειναν |: 
γὰρ οἱ ϑηναῖοι διατρίβοντες, εὖ ἐπιστάμενοι ὅτι ἔμελλον. 
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“Ἱαχεδαιμόνιοι τιεύσεσϑαι ἥκοντα παρὰ τοῦ βαρβάρου 
, 226€. , , , , 

ὄγγελον ἐπ ὁμολογίῃ, τουϑόμενοί ve πέμψειν κατὰ τάχος 
ἀγγέλους. ἐπίτηδες ὧν ἐποίευν, ἐνδεικνύμενοι τοῖσι «1αχε- 

" ^ - , , , 
δαιμονίοισι τὴν ἑωυτῶν γνώμην. ὡς δὲ ἐσπταύσατο λέγων 
“λέξανδρος, διαδεξάμενοι ἔλεγον οἵ ἀπὸ Σπάρτης ἄγγελοι" 
“ἡμέας δὲ ἔπεμιψαν “αχεδαιμόνιοι δεησομένους ὑμέων 

, , , ^ ^ € , , , 

μήτε νεώτερον ποιέειν μηδὲν xavà τὴν Ελλάδα μήτε λόγους 
ἐνδέχεσθαι τταρὰ τοῦ βαρβάρου. οὔτε γὰρ δίκαιον οὐδα- 

- » , , 27 , » € , 3 

μῶς, ovre κόσμον φέρον ov τέ ye ἄλλοισι Ελλήνων ovda- 
- - M * , [*? p « 

μοῖσι, ὑμῖν δὲ δὴ καὶ διὰ πάντων ἥκιστα στολλῶν εἵνεχεν" 
ἠγείρατε γὰρ τόνδε τὸν πόλεμον ὑμεῖς οὐδὲν ἡμέων βου-- 
λομένων, χαὶ περὶ τῆς ὑμετέρης ἀρχῆς ὃ ἀγὼν ἐγένετο" , ἡ ! 

- P1 , ^ 3 - iJ € ^V 2 , 

γῦν δὲ φέρει xai ἐς πᾶσαν τὴν Ελλάδα. ἄλλως τε τού- 
vov ἁπάντων αἰτίους γενέσϑαι δουλοσύνης τοῖσι Ἕλλησι 
᾿ϑηναίους οὐδαμῶς ἀνασχετόν, οἵτινες αἰεὶ xal τὸ πάλαι 

, ^ 2 , 2 , , 

φαίνεσϑε πολλοὺς ἐλευϑερώσαντες ἀνϑρώπων. πσιιεζομέ- 
γοισι μέντοι ὑμῖν συναχϑόμεϑα, χαὶ ὅτι καρττῶν ἐστερή- 
ϑητε διξῶν ἤδη, καὶ ὅτι οἰχοφϑόρησϑε χρόνον ἤδη ττολλόν. 
ἀντὶ τούτων δὲ ὑμῖν αχεδαιμόνιοί τε καὶ οἱ σύμμαχοι 
ἐπαγγέλλονται γυναῖχάς τε xal τὰ ἐς πόλεμον ἄχρηστα 
οἰχετέων ἐχόμενα πάντα ἐπιϑρέψειν, ἔστ᾽ ἂν ὃ πόλεμος 
005 συνεστήχῃ. μηδὲ ὑμέας λέξανδρος ὃ Μακεδὼν ἀνα- 

γνώσῃ, λεήνας τὸν Μαρδονίου λόγον. τούτῳ μὲν γὰρ ταῦτα 
ποιητέα ἐστί, τύραννος γὰρ ἐὼν τυράννῳ συγκατεργάζεται, 
ὑμῖν δέ γε οὐ ποιητέα, εἴπτερ εὖ τυγχάνετε φρονέοντες, 
; , € , , , ^ » 

ἐπισταμένοισι ὡς βαρβάροισί ἐστι οὔτε τειστὸν οὔτε ἀλη- 
ϑὲς οὐδέν. ταῦτα ἔλεξαν οἱ ἄγγελοι. ᾿ϑηναῖοι δὲ πρὸς 

a 3 , € , , e, «€ ^ 2 ^ APA 

μὲν λέξανδρον ὑπεχρίναντο τάδε" "xal αὐτοὶ τοῦτό γε 
i| , [44 , ^ - , , 

ἐπιστάμεϑα, ὅτε πολλαπτλησίη ἐστὶ τῷ Μήδῳ δύναμις 
P € - [44 3 ^ - - , 3 /r 3 3 ὦ 

ἥπερ ἡμῖν, ὥστε οὐδὲν δεῖ τοῦτό γε ὀνειδίζειν. ἀλλ᾽ ὅμως 
, , , , € ^ 

ἐλευϑερίης γλιχόμενοι ἀμυνεόμεϑα οὕτω, 0xcg ἂν xol 
δυνώμεϑα. ὁμολογῆσαι δὲ τῷ βαρβάρῳ μήτε σὺ ἡμέα 

7ῆ ι 0 v ἢ un S 
, 2 ’, » c - , - q 3 , 

πείρεο ἀναπείϑειν οὔτε ἡμεῖς πεισόμεϑα. νῦν δὲ ἀπτάγ- 
γελλε Μαρδονίῳ, ὡς ϑηναῖοι λέγουσι, ἔστ᾽ ἂν ὃ ἥλιος 

^ 3. « € ^ » - * - » , c , 

τὴν αὐτὴν ὁδὸν ἴῃ τῇ χαὶ νῦν ἔρχεται, μήκοτε ὁμολογήσειν 
, M, 212 ' mb) , , , , ἡμέας Ξέρξῃ" ἀλλὰ ϑεοῖσί ve συμμάχοισι πίσυνοί μιν ené- 

ξιμεν ἀμυνόμενοι «oi τοῖσι ἥρωσι, τῶν ἐχεῖνος οὐδεμίαν 
10" 

112 

149 
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oni ἔχων ἐνέπρησε τούς τε οἴχους xai τὰ ἀγάλματα. σύ 
τε τοῦ λοιποῦ λόγους ἔχων τοιούσδε μὴ ἐπιφαίνεο ϑη- 
γαίοισι, μηδὲ δοχέων χρηστὰ ὑπουργέειν ἀϑέμιτα ἕρδειν 
σπταραίνεε. οὐ γάρ σε βουλόμεϑα οὐδὲν ἄχαρι πρὸς ϑη- 
γαίων παϑεῖν, ἐόντα πρόξεινόν τε χαὶ φίλον." πρὸς μὲν 

ιλέξανδρον ταῦτα ὑπεχρίναντο, πρὸς δὲ τοὺς ἀπὸ Σπάρ- 
τῆς ἀγγέλους τάδε" “τὸ μὲν δεῖσαι “αχεδαιμονίους μὴ 
διολογήσωμεν τῷ βαρβάρῳ χάρτα ἀνθρωπήϊον ἦν. ἀτὰρ 
αἰσχρῶς γε οἴχατε ἐξεπιστάμενοι τὸ ϑηναίων φρόνημα 
ἀρρωδῆσαι, ὅτι οὔτε χρυσός ἐστι γῆς οὐδαμόϑι τοσοῦτος 
οὔτε χώρη χάλλεϊ xal ἀρετῇ μέγα ὑπερφέρουσα, τὰ ἡμεῖς 
δεξάμενοι ἐθέλοιμεν ἂν μηδίσαντες χαταδουλῶσαι τὴν 
Ἑλλάδα. πολλά τε γὰρ χαὶ μεγάλα ἐστὶ τὰ διαχωλύοντα 
ταῦτα μὴ ποιέειν, μηδ᾽ ἢν ἐθέλωμεν" πρῶτα μὲν καὶ ué- 
γιστα τῶν ϑεῶν τὰ ἀγάλματα καὶ τὰ οἰχήματα ξμττειτρη- 
σμένα τε καὶ συγχεχωσμένα, τοῖσι ἡμέας ἀναγχαίως ἔχει 
τιμωρέειν £g τὰ μέγιστα μᾶλλον ἤπερ ὁμολογέειν τῷ ταῦτα 
ἐργασαμένῳ, αὖτις δὲ τὸ Ἑλληνιχὸν ἐὸν δμαιμόν τε χαὶ 
ὁμόγλωσσον, zal ϑεῶν ἱδρύματά τε χοινὰ xol ϑυσίαι 
ἤϑεά τε ὁμότροπα, τῶν προδότας γενέσϑαι ϑηναίους 
οὐχ ἂν εὖ ἔχοι. ἐπίστασϑέ τε οὕτω, εἰ μὴ πρότερον 
ἐτυγχάνετε ἐπιστάμενοι, ἔστ᾽ ἂν καὶ εἷς περιῇ ϑηναίων, 
μηδαμὰ δμολογήσοντας ἡ μέας Ξέρξῃ. ὑμέων μέντοι ἀγά- 
μεϑα τὴν πρόνοιαν τὴν πτρὸς ἡμέας ἐοῦσαν, ὅτι προείδετε 
ἡμέων οἰχοφϑορημένων οὕτω ὥστε ἐπιϑρέψαι ἐϑέλειν 
ἡμέων τοὺς οἰχέτας. καὶ ὑμῖν μὲν ἡ χάρις ἐχπτεπιλήρωται, 
ἡμεῖς μέντοι λιπταρήσομεν οὕτω, ὅχως ἂν ἔχωμεν, οὐδὲν 
λυπέοντες ὑμέας. γῦν δέ, ὡς οὕτω ἐχόντων, στρατιὴν 
ὡς τάχιστα ἐχτέμπετε. ὡς γὰρ ἡμεῖς εἰχάζομεν, οὐκ 
ἑχὰς χρόνου πιαρέσται ὃ βάρβαρος ἐσβαλὼν ἐς τὴν ἣμε- 
τέρην, ἀλλ᾿ ἐπεὰν τάχιστα πύϑηται τὴν ἀγγελίην ὅτε 
οὐδὲν ποιήσομεν τῶν ἐχεῖνος ἡμέων προσεδέετο. πρὶν 
ὧν παρεῖναι ἐχεῖνον ἐς τὴν Ἀττιχήν, ἡμέας χαιρός ἔστι 
προβωϑῆσαι ἐς τὴν Βοιωτίην." οἱ μὲν ταῦτα ὑποχρινα- 
μένων ϑηναίων ἀπαλλάσσοντο ἐς Σπάρτην. 
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E 

^ , [44 2 

Μαρδόνιος δέ, ὥς οἱ ἀπονοστήσας Ἀλέξανδρος τὰ παρ᾽ 
A9 , 3-77 c 9 M 3. o λί 35 ' ηναίων ἐσήμηνε, δρμηϑεὶς £x Θεσσαλίης vys τὴν στρα- 
τιὴν σπουδῇ ἐπὶ τὰς ϑήνας" ὅχου δὲ ἑκάστοτε γίνοιτο, 
τούτους παρελάμβανε. τοῖσι δὲ Θεσσαλίης ἡγεομένοισι 
οὔτε τὰ πρὸ TÓD πεπρηγμένα μετέμελε οὐδέν, πολλῷ τε 
μᾶλλον ἐπῆγον τὸν Πέρσην, καὶ συμπροέπεμψέ τε Θώρηξ 

0 “]ηρισαῖος Ξέρξην φεύγοντα, καὶ τότε ix τοῦ φανεροῦ 
- , 2 * ^ € , 3 * P! , 

παρῆχε Μαρδόνιον ἐπὶ τὴν Ελλάδα. ἐπεὶ δὲ πορευόμενος 
γίνεται ὃ στρατὸς ἐν Βοιωτοῖσι, οἱ Θηβαῖοι κατελάμβανον 
τὸν Μαρδόνιον xal συνεβούλευον αὐτῷ, λέγοντες ὡς οὐκ 
εἴη χῶρος ἐπιτηδεώτερος ἐνστρατοπεδεύεσϑαι ἐκείνου, 
οὐδὲ ἔων ἰέναι ἑχαστέρω, ἀλλ᾿ αὐτοῦ ἱζόμενον ποιέειν 
[42 2 t ' - € ξ΄ , ^ 

ὅχως ἀμαχητὶ τὴν z&cav Ἑλλάδα χαταστρέψεκται. χατὰ 
)! M € , 

μὲν γὰρ τὸ ἰσχυρὸν Ἕλληνας ὅμοφρονέοντας, oizeg καὶ 
, 35 L M 3 , ' zt&gog ταὐτὰ ἐγίνωσχον, χαλεπὰ εἶναι περιγίνεσϑαι xal 

€ , , M ᾿Ξ , 
ἅπασι ἀνθρώποισι" εἰ δὲ ποιήσεις τὰ ἡμεῖς παραινέομεν, 
ἔφασαν λέγοντες, ἕξεις ἀπόνως ἅπαντα τὰ ἐχείνων βου- 

λεύματα. πέμττε χρήματα ἐς τοὺς δυναστεύοντας ἄνδρας 
2] - , , P M € 4a 7 , 3 

ἐν τῆσι πόλισι, πέμπων δὲ τὴν Ἑλλάδα διαστήσεις" &- 
ϑεῦτεν δὲ τοὺς μὴ τὰ σὰ φρονέοντας δηϊδίως μετὰ τῶν 
στασιωτέων χαταστρέψεαι. οἱ μὲν ταῦτα συνεβούλευον, 
ς ἢ P] 3 , 3 , c , 32; c 

0 δὲ ovx ἐπείϑετο, ἀλλά οἱ δεινός τις ἐνέσταχτο ἵμερος 
^ 3 , , € -— cr ^ € 3.23 , [4/ 

τὰς ϑήνας δεύτερα éLeiv, ἅμα μὲν oz ἀγνωμοσύνης, ἅμα 
δὲ πυρσοῖσι διὰ νήσων ἐδόχεε βασιλέϊ δηλώσειν ἐόντι ἐν 
Σάρδισι ὅτι ἔχοι ἄϑήνας. ὃς οὐδὲ τότε ἀπικόμενος ἐς 

^ ^ - ^ , ^ , ^ € 

τὴν Ἀττικὴν εὑρε τοὺς ᾿ϑηναίους, ἀλλ᾽ tv τε Σαλαμῖνι 
τοὺς πλείστους ἐπυνϑάνετο εἶναι ἔν τε τῇσι νηυσί, αἱρέει 
τὲ ἐρῆμον τὸ ἄστυ. ἡ δὲ βασιλέος αἵρεσις ἐς τὴν ὑστέρην 

' , t , , 2 M ' 

τὴν Μαρδονίου ἐπιστρατηΐην δεχάμηνος ἐγένετο. ἐπεὶ δὲ 
ἐν ϑήνῃσι ἐγένετο Μαρδόνιος, πέμπει ἐς Σαλαμῖνα Mov- 
ρυχίδην ἄνδρα Ἑλλησπόντιον, φέροντα τοὺς αὐτοὺς λόγους 

τοὺς χαὶ ᾿λέξανδρος ὃ Μακεδὼν τοῖσι ϑηναίοισι διε- 
πόρϑμευσε. ταῦτα δὲ τὸ δεύτερον ἀπέστελλε προέχων μὲν 



€ 
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τῶν ϑηγαίων οὐ φιλίας γνώμας, ἐλττίζων δέ σφεας υττή-- 
σειν τῆς ἀγνωμοσύνης ὡς δοριαλώτου ἐούσης πάσης τῆς 

- ΄ 3 » €: 23 C - P 

Ἀττιχῆς χώρης x«i ἐούσης ἤδη ὑπ ἑωυτῷ. τούτων uiv 
εἵνεχεν ἀπέπεμιψε Μουρυχίδην ἐς Σαλαμῖνα. ὃ δὲ ἀπι- 

, SAT * ' »! * ' , - 
χόμενος ἐπὶ τὴν βουλὴν ἔλεγε τὰ παρὰ Μαρδονίου. τῶν 

δὲ βουλευτέων “υχίδης εἶπε γνώμην, ὥς οἱ ἐδόχεε ἄμεινον 
εἶναι, δεξαμένους τὸν λόγον, τόν σφι Μουρυχίδης προ- 

, - ' - c , ΄ 

φέρει, ἐξενεῖχαι &g τὸν δῆμον. ὃ μὲν δὴ ταύτην τὴν γνώ- 
μὴν ἀπεφαίνετο, εἴτε δὴ δεδεγμένος χρήματα παρὰ Μαρ- 

, , -«- c " ; δονίου, εἴτε xoci ταῦτά oi ἥνδανε, ϑηναῖοι δὲ αὐτίχα 
δεινὸν ποιησάμενοι, οἵ τε ἐχ τῆς βουλῆς καὶ οἱ ἔξωϑεν ὡς 

ἐπύϑοντο, περιστάντες “υχίδην κατέλευσαν βάλλοντες, 
τὸν δὲ Ἑλλησπόντιον Μουρυχίδην ἀπέπεμιψαν ἀσινέα. 
γενομένου δὲ ϑορύβου ἐν τῇ Σαλαμῖνι περὶ τὸν “υχίδην, 
συυνϑάνονται τὸ γινόμενον αἱ γυναῖχες τῶν ᾿ϑηναίων, 
διαχελευσαμένη δὲ γυνὴ γυναιχὶ καὶ τταραλαβοῦσα ἐπὶ τὴν 
«Τυχίδεω οἰχίην ἤϊσαν αὐτοχελέες, καὶ χατὰ uiv ἔλευσαν 
αὐτοῦ τὴν γυναῖχα, χατὰ δὲ τὰ τέχνα. ἐς δὲ τὴν Σαλα- 

- , ς 3 - 1 .e € p» , 
uiva διέβησαν οἱ ϑηναῖοι ὧδε" ἕως 'uiv προσεδέκοντο 
[τὸν] &x τῆς Πελοτοννήσου στρατὸν ἥξειν τιμωρήσοντά 

ς A 37 2 - 9 Te. M M c Χ , 
σφι, οἱ δὲ ἔμενον ἐν τῇ Αττιχῇ" ἐπεὶ δὲ οἱ uiv μαχρό- 

, , , c - 
τερά τε xal σχολαίτερα ἐποίευν, ὃ δὲ ἐπιὼν καὶ δὴ ἐν τῇ 

, ^r rj C . , ΄ , Βοιωτίῃ ἐλέγετο εἶναι, οὕτω δὴ ὑπεξεχομίσαντό τε πάντα 
^ 2 * , 2 - 3 L » 2 

χαὶ αὐτοὶ διέβησαν ἐς Σαλαμῖνα, ἐς “αχεδαίμονά τε Emeu- 

σον ἀγγέλους, ἅμα μὲν μεμιψομένους τοῖσι “αχεδαιμο- 

γίοισι ὅτι περιεῖδον ἐμβαλόντα τὸν βάρβαρον ἐς τὴν 

Αττιχὴν ἀλλ᾽ οὐ μετά σφεων ἠντίασαν ἐς τὴν Βοιωτίην, 
7, € ς , , 

ἅμα δὲ ὑποιινήσοντας ὅσα σφι ὑπέσχετο ὃ Πέρσης μετα- 
» 4, A , €i NY , 

βαλοῦσι δώσειν, zgosiral τε ὅτι εἰ μὴ Guvvéovot A495 
γαίοισι, ὡς x«i αὐτοί τινα ἀλεωρὴν εὑρήσονται. οἱ γὰρ 
δὴ “1αχεδαιμόνιοι σρταζόν τε τοῦτον τὸν χρόνον χαί σφι 
ἣν Ὑαχίνϑια, περὶ πιλείστου δ᾽ ἦγον τὰ τοῦ ϑεοῦ πορ- 
σύνειν. ἅμα δὲ τὸ τεῖχός σφι, τὸ ἐν τῷ ᾿Ισϑμῷ ἐτείχεον, 

Η͂ ον “8 , DEM € 32 , P] 1 

xal δὴ ἐπάλξις ἐλάμβανε. ὡς δὲ ἀπίχοντο ἐς τὴν «1αχε- 

δαίμονα οἱ ἄγγελοι ot ἀπ᾽ ᾿Ιϑηνέων, ἅμια ἀγόμενοι ἔκ τε 
Μεγάρων ἀγγέλους καὶ ἐχ Πλαταιέων, ἔλεγον τάδε ἐπελ- 

3 , , ^ cC» c , - 

ϑόντες ἐπὶ τοὺς ἐφόρους" “ἔπεμψαν ἡμέας A95vaioL 
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λέγοντες, ὅτι ἡμῖν βασιλεὺς ὃ Μήδων τοῦτο μὲν τὴν χώρην 
2 - - Y , 2 ΄ 3. 5.» vC ; 
ἀποδιδοῖ, τοῦτο δὲ συμμάχους ἐϑέλει ἐπ᾽ ἴσῃ τε χαὶ ὁμοίῃ 

, 2, /2 ^ 3 , 2 , ' M 

ποιήσασθαι ἄνευ τε δόλου xai ἀπάτης, ἐϑέλει δὲ xal 
ἄλλην χώρην πρὸς τῇ ἡμετέρῃ διδόναι, τὴν ἂν αὐτοὶ ἑλώ- 
μεϑα᾿ ἡμεῖς δὲ Δία τε Ἕλλήνιον αἰδεσϑέντες xol τὴν 
Ἑλλάδα δεινὸν ποιεύμενοι σττροδοῦναι οὐ χαταινέσαμεν, 
32 M 2 , , 2 , C35 € , 4 

ἀλλὰ ἀπειπάμεϑα, χαίπερ ἀδιχεόμενοι ὑτ “Ἑλλήνων καὶ 
χαταπροδιδόμενοι ἐπιστάμενοί τε ὅτι χερδαλεώτερόν ἐστι 
ς ; - ; - » ; cq 235- (ἐν 3 3 
ὁμολογέειν τῷ Πέρση μᾶλλον ἤττερ πτολεμέειν" ov uiv οὐδὲ 

ὁμολογήσομεν ἑχόντες εἶναι. xal τὸ μὲν ἀπ᾽ ἡμέων οὕτω 
ἀχέβδηλον ἐὸν νέμεται ἐπὶ τοὺς Ἕλληνας. ὑμεῖς δὲ ἐς 
πᾶσαν ἀρρωδίην τότε ἀπικόμενοι μὴ ὁμολογήσωμεν τῷ 
Πέρσῃ, ἐτείτε ἐξεμάϑετε τὸ ἡμέτερον φρόνημα σαφέως, 
[44 2 * , Ἁ € , ^ , - 

OtL οὐδαμὰ προδώσομεν τὴν Ἑλλάδα, καὶ διότι τεῖχος 
ς » ^ -2 - 2 , 3j , P ] ^ ^ 

ὑμῖν διὰ τοῦ ᾿Ισϑμοῦ ἐλαυνόμενον iv véÀet ἔστι, xai δὴ 

λόγον οὐδένα τῶν Ιϑηναίων ττοιέεσϑε, συνϑέμενοί τε ἡμῖν 
τὸν Πέρσην ἀντιώσεσϑαι ἐς τὴν Βοιωτίην προδεδώχατε, 

, , 2 , 2 * 2 ' * ῃ , 
περιείδετέ τε ἐσβαλόντα ἐς τὴν Avvuxiv τὸν βάρβαρον. ig 

μέν νυν τὸ παρεὸν “ϑηναῖοι ὑμῖν μηνίουσι" οὐ γὰρ ἐποι- 
ήσατε ἐπιτηδέως" νῦν δὲ ὅτι τάχος στρατιὴν ἅμα ἡμῖν 
ἐχέλευσαν ὑμέας ἐχττέμπεειν, ὡς ἂν τὸν βάρβαρον δεχώ- 

- 23 - MN * , - , 

μεϑα ἕν τῇ Ἀττιχῇ. ἐπειδὴ yàg ἡμάρτομεν τῆς Βοιωτίης, 
- € , , , , * 

τῆς γε ἡμετέρης ἐπιτηδεώτατόν ἔστι ἐμμαχέσασϑαι τὸ 
Θριάσιον πεδίον. ὡς δὲ ἄρα ἤκουσαν οἵ ἔφοροι ταῦτα, 
ἀνεβάλλοντο ἐς τὴν ὑστεραίην ὑποχρίνασϑαι, τῇ δὲ ὕστε- 
ραίῃ ἐς τὴν ἑτέρην. τοῦτο δὲ καὶ ἐπὶ δέκα ἡμέρας ἐποίευν, 

ς , € , , , - , 

ἐξ ἡμέρης ἐς ἡμέρην ἀναβαλλόμενοι. £v δὲ τούτῳ τῷ χρόνῳ 
' 2 ^ , ^ , n^ , 

τὸν ᾿Ισϑμὸν ἐτείχεον σπουδὴν ἔχοντες svoAAtv πάντες Πελο- 

σεογνήσιοι, καί σφι ἢν ττρὸς τέλεϊ. οὐδ᾽ ἔχω εἴσται τὸ αἴτιον, 
, , " , - , , 

διότι &zttxouévov μὲν “Ιλεξάνδρου τοῦ Μαχεδόνος ἐς ϑήνας 
σπουδὴν μεγάλην ἐποιήσαντο μὴ μηδίσαι ϑηναίους, τότε 

^ , , , 3! ἡ € € , 

δὲ ὥρην ἐποιήσαντο οὐδεμίαν, ἄλλο γε ἢ ὅτι ὃ ᾿Ισϑμός 
σφι ἐτετείχιστο xoi ἐδύόχεον ϑηναίων ἔτι δέεσϑαι οὐδέν" 
«“ »! £r? ἃ τ 2 , 2 M 3 253 2 [44 3 

ὅτε δὲ 0 “λέξανδρος ἀπίχετο ἐς τὴν Αττιχήν, οὕτω ἄπε- 
τετείχιστο, ἐργάζοντο δὲ μεγάλως καταρρωδηχότες τοὺς 
Πέρσας. τέλος δὲ τῆς τε ὑττοχρίσιος xal ἐξόδου τῶν 

Σ,αρτιητέων ἐγένετο τρόπος τοιόσδε" τῇ ττροτεραίῃ τῆς 

β) 
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ὑστάτης χαταστάσιος μελλούσης ἔσεσθαι Χίλεος ἀνὴρ 
Τεγεήτης, δυνάμενος ἐν “αχεδαίμονι μέγιστα ξείνων, τῶν 
ἐφόρων ἐπύϑετο πάντα λόγον, τὸν δὴ οἱ ϑηναῖοι ἔλεγον. 
ἀχούσας δὲ ὃ Χίλεος ἔλεγε ἄρα σφι τάδε" “οὕτω ἔχει, 
ἄνδρες ἔφοροι" ϑηναίων ἡμῖν ἐόντων μὴ ἀρϑμίων, τῷ 
δὲ βαρβάρῳ συμμάχων, χκαίττερ τείχεος διὰ τοῦ ᾿Ισϑμοῦ 
ἐληλαμένου καρτεροῦ, μεγάλαι κλισιάδες ἀναπεπτέαται 
ἐς τὴν Πελοτόννησον τῷ Πέρσῃ. ἀλλ᾽ ἐσαχούσατξε, πρίν 
τι ἄλλο ϑηναίοισι δόξαι σφάλμα τῇ Ἑλλάδι φέρον." ὃ 
μέν σφι ταῦτα συνεβούλευε, οἱ δὲ φρενὶ λαβόντες τὸν λόγον 
αὐτίχα, φράσαντες οὐδὲν τοῖσι ἀγγέλοισι τοῖσι ἀπιγμέ- 
YOLGL ἀπὸ τῶν πολίων, νυχτὸς ἔτι ἐχπτέμπουσι TUEVEQXLO- 
χιλίους Σπαρτιητέων [καὶ ἑπτὰ περὶ ἕχαστον τάξαντες 
τῶν εἱλώτων], Παυσανίῃ τῷ Κλεομιβρότου ἐπιτρέψαντες 

ἐξάγειν. ἐγίνετο μέν νυν ἡ ἡγεμονίη Πλειστάρχου τοῦ 
ΠῚ 2 3 € * S »! "m c b , 2 , , 

“Ἱεωνίδεω" ἀλλ ὃ μὲν ἣν ἔτι παῖς, ὁ δὲ τούτου ἐπίέτροττός 
^ , , ' € , , 

re xai ἀνεψιός. Κλεόμβροτος γὰρ ὃ Παυσανίεω μὲν πατήρ, 
3 ie , ' - 3. , - 35 M 3 ^ 3 

ιναξανδρίδεω δὲ παῖς, οὐχέτι ττεριῆν, ἀλλὰ ἀπαγαγὼν ἔκ 
τοῦ ᾿Ισϑμοῦ τὴν στρατιὴν τὴν τὸ τεῖχος δείμασαν μετὰ 
ταῦτα οὐ πολλὸν χρόνον τινὰ βιοὺς ἀττέϑανε. ἀπῆγε δὲ 

' ' c - , 2 -- 2 - ' , 

τὴν στρατιὴν ὃ Κλεόμβροτος ἔχ τοῦ Io9uoU διὰ τόδε" 
, M - , c Cf ^ 2 , - 

ϑυομένῳ οἱ ini τῷ Πέρσῃ ὃ ἥλιος ἀμαυρώϑη ἐν τῷ 
- , ἈΝ ς - , 2 , 

οὐρανῷ. προσαιρέεται δὲ ἑωυτῷ Παυσανίης Evgvavaxza 
^ , , , , - 3 - ^ 

τὸν “ωριέος, ἄνδρα οἰχίης ἐόντα τῆς αὐτῆς. οἱ μὲν δὴ 
σὺν Παυσανίῃ ἐξεληλύϑεσαν ἔξω Σπάρτης, οἱ δὲ ἄγγελοι, 
c c , 2 , 2v Là , M - 23:z/ 2 - 

ὡς ἡμέρη ἐγεγόνεε, οὐδὲν εἰδότες πτερὶ τῆς ἐξόδου ἐπῆλϑον 
ἐπὶ τοὺς ἐφόρους, ἐν νόῳ δὴ ἔχοντες ἀτεαλλάσσεσϑαι καὶ 
αὐτοὶ ἐπὶ τὴν ἑωυτοῦ ἕχαστος᾽ ἐπελθόντες δὲ ἔλεγον 

, , 5 , D - - , 

τάδε" “ὑμεῖς μέν, ὦ “Πακεδαιμόνιοι, αὐτοῦ τῇδε μένοντες 
αχίνϑιά τε ἄγετε «al παίζετε, καταπροδόντες τοὺς συμι- 

μάχους" ϑηναῖοι δὲ ὡς ἀδιχεόμενοι ὑπὸ ὑμέων, χήτι τε 
συμμάχων, καταλύσονται τῷ Πέρσῃ οὕτω, ὅχως ἂν δύνων- 

, , - ' [4 , 

ται. καταλυσάμενοι δέ, δῆλα yag [δὴ] ὅτε σύμμαχοι βασι- 
, , , Ἢ N » * 

λέος γινόμεϑα, συστρατευσόμεϑα ἐπὶ τὴν ἂν ἐχεῖνοι ἐξη-- 
, c βΕ Na - , [TOS » 

γέωνται. ὑμεῖς δὲ τὸ ἐνθεῦτεν μαϑήσεσϑε, ὁχοῖον ἂν τε 

ὑμῖν ἐξ αὐτοῦ ἐχβαίνῃ. ταῦτα λεγόντων τῶν ἀγγέλων οἱ 
» e e ' 2 L ἔφοροι εἶπταν ἐτ ὅρκου καὶ δὴ δοχέειν εἶναι ἐν Ὀρεστείῳ 
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στείχοντας ἐπὶ τοὺς ξείνους" ξείνους γὰρ ἐχάλεον vovg 
βαρβάρους. οἱ δὲ ὡς οὐχ εἰδότες ἐπειρώτεον τὸ λεγό- 
μενον, ἐπειρόμενοι δὲ ἐξέμαϑον πᾶν τὸ ἐόν, ὥστε ἐν ϑώ- 
ματι γενόμενοι ἐπορεύοντο τὴν ταχίστην διώχοντες" σὺν 
δέ σφι τῶν περιοίκων “αχεδαιμονίων λογάδες πεντα- 
χισχίλιοι ὁπλῖται τὠυτὸ τοῦτο ἐποίευν. 

Οἱ μὲν δὴ ἐς τὸν ᾿Ισϑμὸν ἠπείγοντο, Ἀργεῖοι δὲ ἐπείτε 
τάχιστα ἐπύϑοντο τοὺς μετὰ Παυσανίεω ἐξεληλυϑότας ἐκ 

Σπάρτης, πέμπουσι κήρυχα τῶν ἡμεροδρόμων ἀνευρόντες 
τὸν ἄριστον ἐς τὴν Πττιχήν, πρότερον αὐτοὶ Μαρδονίῳ 
ὑποδεξάμενοι σχήσειν τὸν Σ:ταρτιήτην μὴ ἐξιέναι. ὃς 
ἐπείτε ἀπτίχετο ἐς τὰς ϑήνας, ἔλεγε τάδε" “Μαρδόνιε, 
ἔπεμψψάν μὲ Ἀργεῖοι φράσοντά τοι, ὅτι &x “Ζαχεδαίμονος 
ἐξελήλυϑε ἡ νεότης, καὶ ὡς οὐ δυνατοὶ αὐτὴν ἴσχειν εἰσὶ 
Ἀργεῖοι μὴ οὐχ ἐξιέναι. πρὸς ταῦτα τύγχανε εὖ βουλευό- 
μενος." ὃ μὲν δὴ εἴπας ταῦτα ἀ:ταλλάσσετο ὀπίσω. Μαρ- 
δόνιος δὲ οὐδαμῶς ἔτι πρόϑυμος ἦν μένειν ἐν τῇ “ἰττιχῇ, 
ὡς ἤχουσε ταῦτα. πρὶν μέν νυν ἢ πυϑέσϑαι, ἀνεχώχευε 
ἐθέλων εἰδέναι τὸ σπταρ᾽ ϑηναίων, óxolóv τι ποιήσουσι, 
zal οὔτε ἐπήμαινε οὔτε ἐσίνετο γῆν τὴν Avr, ἐλπίζων 
διὰ παντὸς τοῦ χρόνου ὁμολογήσειν σφέας" ἐπεὶ δὲ οὐχ 
ἔχειϑε, πυϑόμενος τὸν πάντα λόγον, zQiv ἢ τοὺς μετὰ 
Παυσανίεω ἐς τὸν ᾿Ισϑμὸν ἐμβαλεῖν ὑπεξεχώρεε ἐ ἐμπρήσας 

1€ τὰς ϑήνας, xal εἴ χού τι ὀρϑὸν ἣν τῶν τειχέων ἢ τῶν 

οἰχημάτων ἢ τῶν ἱρῶν, πάντα καταβαλὼ ὧν xai συγχώσας. 
ἐξήλαυνε δὲ τῶνδε εἵνεχεν, ὅτι οὔτε ἱπιττασίμη ἡ χώρη ἣν 
ἡ Ἀττιχή, εἴ τε νικῷτο συμβαλών, ἀπάλλαξις οὐχ ἦν, ὅτι 

μὴ κατὰ στεινόν, ὥστε ὀλίγους σφέας ἀνϑρώπους ἴσχειν. 

ἐβουλεύετο ὧν ἐπαναχωρήσας ἐς τὰς Θήβας συμβαλεῖν 
χερὸς στόλι τε φιλίῃ xal χώρῃ ἱππασίμῳ. Μαρδόνιος μὲν 
δὴ ὑπεξεχώρεε, ἤδη δὲ ἐν τῇ ὁδῷ ἐόντι αὐτῷ ἢλϑε ἀγγελίη 
σερόδρομον ἄλλην στρατιὴν ἥχειν ἐς Μέγαρα, «1αχεδαιμο- 
γίων χιλίους. πυϑόμενος δὲ ταῦτα ἐβουλεύετο, ἐϑέλων, 
εἴ χως τούτους πρῶτον ἕλοι. ὑποστρέψας δὲ τὴν στρα- 
τιὴν ἦγε ἐπὶ τὰ Μέγαρα" ἡ δὲ ἵππτος προελϑοῦσα χατιτι- 
z&garo χώρην τὴν Μεγαρίδα. ἐς ταύτην δὴ ἑχαστάτω 
τῆς Εὐρώττης τὸ πρὸς ἡλίου δύνοντος ἡ Περσικὴ αὕτη 
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στρατιὴ ἀπίχετο. μετὰ δὲ ταῦτα Μαρδονίῳ 19€ ἀγγελίη, 
ὡς ἁλέες εἴησαν οἱ Ἕλληνες ἐν τῷ ̓ Ισϑμῷ. οὕτω δὴ ὀπίσω 
ἐπορεύετο διὰ “εχελείης. οἱ γὰρ βοιωτάρχαι μετεπέμι- 
W«vro τοὺς προσχώρους τῶν ίσωπίων, οὗτοι δὲ αὐτῷ 
τὴν δδὸν ἡγέοντο ἐς Σφενδαλέας, ἐνθεῦτεν δὲ ἐς Τανά- 
γρην. ἕν Τανάγρῃ δὲ νύχτα ἑναυλισάμενος xal τραπό- 

€ , 2 - 2 - - Ty 35 μενος τῇ ὑστεραίῃ ἐς Σχῶλον ἐν γῇ τῇ Θηβαίων ἢν. à- 
ϑαῦτα δὲ τῶν Θηβαίων καίπερ μηδιζόντων ἔχειρε τοὺς 
χώρους, οὔτι xav ἔχϑος αὐτῶν, ἀλλ᾽ ὑπ᾽ ἀναγχαίης μεγάλης 
ἐχόμενος, βουλόμενος ἔρυμά τε τῷ στρατοπέδῳ ποιήσα- 

ν 2» , € ' 2 , c -Ὕ 2 , 

σϑαι, χαὶ ἣν συμβαλόντι οἱ μὴ ἐχβαίνῃ oxoióv τι ἐϑέλοι, 

χρησφύγετον τοῦτο ἐποιέετο. παρῆχε δὲ αὐτοῦ τὸ στρα- 
, 2 Ξ , 2] x3 , S € , , 

τόπεδον ἀρξάμενον ἀπὸ Ἔρυϑρέων παρὰ ΥὙσιᾶς, κατέἕτεινε 
Ν 2 ' , - M ^ 2 M Y 

δὲ ig τὴν Πλαταιίδα γῆν, παρὰ τὸν ΑΙσωττὸν ποταμὸν 
τεταγμένον. οὐ μέντοι τό γε τεῖχος τοσοῦτο ἐποιέετο, 
ἀλλ ὡς ἐπὶ δέχα σταδίους μάλιστά χῃ μέτωπον ἕχαστον. 
ἐχόντων δὲ τὸν πόνον τοῦτον τῶν βαρβάρων Ἀτταγῖνος 
ὃ Φρύνωνος ἀνὴρ Θηβαῖος π᾿αρασχευασάμενος μεγάλως 
ἐχάλεε ἐπὶ ξείνια αὐτόν τε Μαρδόνιον καὶ πεντήκοντα 
Περσέων τοὺς λογιμωτάτους, κληϑέντες δὲ οὗτοι εἵποντο. 
3 * ' T ΄ 2 , , MN ' 
ἣν δὲ τὸ Ótizvoy σπτοιξύμενον ἐν Θήβησι. va0e δὲ ἤδη τὰ 
ἐπίλοιττα ἤχουον Θερσάνδρου, ἀνδρὸς μὲν Ὀρχομενίου, 
λογίμου δὲ ἐς τὰ πρῶτα ἐν Ὀρχομενῷ. ἔφη δὲ ὃ Θέρσαν- 

[ L L 

Q-c N 3. * € "2 , Σιν ' - 

ὅρος κληϑῆναι xai avr0g ὕπο Ατταγίνου ἐπὶ τὸ δεῖπνον 

τοῦτο, κληϑῆναι δὲ καὶ Θηβαίων ἄνδρας πεντήκοντα καί 
σφεων ov χωρὶς ἑκατέρους χλῖναι, ἀλλὰ Πέρσην τε καὶ 
Θηβαῖον ἐν χλένῃ ἑχάστῃ. ὡς δὲ ἀπὸ δείπνου ἦσαν, δια- 
σεινύντων τὸν Πέρσην τὸν ὅμόχλινον Ἑλλάδα γλῶσσαν 
ἱέντα εἴρεσϑαι αὐτὸν ὅποδωυτός ἐστι, αὐτὸς δὲ ὑποχρί- 

C c 35..-9, , . ' » -. €»)? M - € γασϑαι ὡς εἴη Ogxouéviog. τὸν δὲ εἰχιεῖν “ἐπεὶ νῦν ὅμο- 
τράπεζός τέ μοι καὶ δὁμόσπονδος ἐγένεο, μνημόσυνά τοι 
γνώμης τῆς ἐμῆς χαταλιπέσϑαι ἐϑέλω, ἵνα καὶ προειδὼς 
αὐτὸς περὶ σεωυτοῦ βουλεύεσθαι ἔχης τὰ συμφέροντα. 
ὁρᾷς τούτους τοὺς δαινυμένους Πέρσας χαὶ τὸν στρατὸν 

τὸν ἐλίπομεν ἐπὶ τῷ ποταμῷ στρατοπεδευόμενον; τούτων 
πάντων ὄψεαι ὀλίγου τινὸς χρόνου διελϑόντος ὀλίγους 
τινὰς τοὺς σπτεριγενομένοδς. ταῦτα ἅμα τε τὸν Πέρσην 

| 
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λέγειν xol μετιέναι πολλὰ τῶν δαχρύων. αὐτὸς δὲ ϑω- 

μάσας τὸν λόγον εἰπεῖν πρὸς αὐτόν “᾿οὐχῶν Μαρδονίῳ τε 
ταῦτα χρεών ἐστι λέγειν xci τοῖσι uev ἐχεῖνον ἐν αἴνῃ 
Ds mw , 32 Νὴ * ^ - 3 — cc ἘΞ cr 

ἐοῦσι Περσέων. τὸν δὲ μετὰ ταῦτα εἰπεῖν “ξεῖνε, 0 τι 
- , ) - - , ΄ ΄ 

δεῖ γενέσϑαι ἐχ τοῦ ϑεοῦ, ἀμήχανον ἀποτρέιναι ἀνθρώπῳ" 
3, * ^ , , , NEN - 

οὐδὲ γὰρ τπιιστὰ λέγουσι ἐϑέλει πείϑεσϑαι οὐδείς. ταῦτα 
δὲ Περσέων συχνοὶ ἐπιστάμενοι ἑπτόμεϑα ἀναγχαίῃ ἐνδε- 
δεμένοι. ἐχϑίστη δὲ ὀδύνη ἐστὶ τῶν ἐν ἀνθρώποισι αὕτη, 
πολλὰ φρονέοντα μηδενὸς κρατέειν." ταῦτα μὲν τοῦ Ὀρχο- 
μενίου Θερσάνδρου ἤχουον, χαὶ τάδε πρὸς τούτοισι, ὡς 

QNS SAM: / - ᾿ 5. ἃ ; ON 
αὐτὸς αὐτίχα λέγοι ταῦτα πρὸς ἀνθρώπους πρότερον ἢ 
γενέσθαι ἐν Πλαταιῇσι τὴν μάχην. Μαρδονίου δὲ ἐν τῇ 
Βοιωτίῃ στρατοπεδευομένου οἱ μὲν ἄλλοι παρείχοντο 
c . * , 3. 433 7 “ 
ἅπαντες στρατιὴν καὶ συνεσέβαλον ἐς ϑήνας, ὅσοιπερ 
ΕῚ , € , - ΄, P] / - x , 
ἐμήδιζον Ελλήνων τῶν ταύτῃ οἰχημένων, μοῦνοι δὲ Φωχέες 

2 / , ' , * C3 
ov συνεσέβαλον" ἐμήδιζον γὰρ δὴ σφόδρα xci οὗτοι οὐχ 
c , 3^ 42 € BUE , € , ^ ) - * 

ἑχόντες, ἄλλ vm ἀναγχαίης. ἡμέρησι δὲ ov πολλῇσι μετὰ 
' P ' 2 £- ce 5 ν΄. Ἂν ς - 

τὴν ἄπιξιν τὴν ἐς Θήβας ὕστερον ἦλθον αὐτῶν ὁπλῖται 

χίλιοι" ἢγὲ δὲ αὐτοὺς Μρμοχύδης ἀνὴρ τῶν ἀστῶν Óoxi- 
, * a b) , * €t , 

μώτατος. ἐπεὶ δὲ ἀπίχατο καὶ οὗτοι ἐς Θήβας, πέμψας 
ς , , ἡ ΄ - - 

ὃ Μαρδόνιος ἱππέας ἐκέλευσέ σφεας i ἑωυτῶν ἐν τῷ 

πεδίῳ ἵζεσϑαι. ὡς δὲ ἐποίησαν ταῦτα, αὐτίχα τιαρῆν 1 
[4 3 ^ - -5^ * ^ - 

ἵππος ἅπασα, μετὰ δὲ ταῦτα διεξῆλϑε μὲν διὰ τοῦ στρα- 

τοπτέδου τοῦ λληνιχοῦ τοῦ μετὰ Μήδων ἐόντος φήμη 
ὡς καταχογντιέει σφέας, διεξῆλϑε δὲ δὲ αὐτῶν Φωχέων 

3 * - , , * € , 

τὠυτὸ τοῦτο. ἔνϑα δή σφι ὃ στρατηγὸς “ρμοχύδης 
, , 3 , D e 

σπιαραίνεε λέγων τοιάδε" " c) Φωχέες, πρόδηλα ydo, ὅτι 
, T ^,^ , , 

ἡμέας οὗτοι oi ἄνϑρωτποι μέλλουσι προύπτῳ ϑανάτῳ 
δώσειν, διαβεβλημένους ὑπὸ Θεσσαλῶν, ὡς ἐγὼ εἰχάζω, 

γῦν [ov] ἄνδρα πάντα τινὰ ὑμέων χρεών ἐστι γενέσϑαι 
΄ ΄ ' - , * 3 , 

ἀγαϑόν. χρέσσον y&Q ποιεῦντάς vL χαὶ ἀμυνομένους 
τελευτῆσαι τὸν αἰῶνα, ἥπερ παρέχοντας διαφϑαρῆναι 
αἰσχίστῳ μόρῳ. ἀλλὰ μαϑέτω τις αὐτῶν ὅτι ἐόντες βάρ- 

3503. €£ 2 y , , » € ^ - 

βαροι ἐπ᾽ “Ἕλλησι ἀνδράσι φόνον ἔρραιψαν. ὃ μὲν ταῦτα 
παραίνεε, οἱ δὲ ἱχυπτέες ἐπείτε σφέας ἐχυχλώσαντο, ἐπή- 

ΡΨ» Η͂ * » B , ς 

λαυνον ὡς ἀπολέοντες, καὶ δὴ διετείνοντο τὰ βέλεα ὡς 
, , , * - ^ 2 , , 

ἀπήσοντες, χαί κού τις xal ἀπῆχε. xci οἱ ἀντίοι ἔστησαν, 
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πάντῃ συστρέψαντες ἑωυτοὺς xal πυχνώσαντες ὡς μά- 
λιστα. ἐνθαῦτα οἱ ἱππόται ὑπέστρεφον καὶ ἀπήλαυνον 
ὀπίσω. οὐχ ἔχω δ᾽ ἀτρεκέως εἰπεῖν οὔτε εἰ ἦλϑον μὲν 
ἀπολέοντες τοὺς Φωχέας δεηϑέντων Θεσσαλῶν, ἐπεὶ δὲ 

ὥρεον τὸς ἀλέξησιν τραπομένους, δείσαντες μὴ καὶ σφίσι 
γένηται τρώματα, οὕτω δὴ ἀπήλαυνον ὀπίσω (ὡς γάρ σφι 
ἐνετείλατο Μαρδόνιος), οὔτ᾽ εἰ αὐτῶν πειρηϑῆναι ἠϑέλησε 
εἴ τι ἀλκῆς μετέχουσι. ὡς δὲ ὀπίσω ἀπήλασαν οἱ ἵπεπό- 

ται, πέμψας Μαρδόνιος χήρυχα ἔλεγε τάδε" “ϑαρσέετε, ὦ 
Φωχέες. ἄνδρες γὰρ ἐφάνητε ἐόντες ἀγαϑοί, ovx ὡς ἐγὼ 
ἐπυνθανόμην. χαὶ γῦν προϑύμως φέρετε τὸν πόλεμον 
τοῦτον" εὐεργεσίῃσι γὰρ οὐ γικήσετε οὔτε ὧν ἐμὲ οὔτε 
βασιλέα. τὰ περὶ Φωχέων μὲν ἐς τοσοῦτο ἐγένετο, “ακε- 
δαιμόνιοι δὲ ὡς ἐς τὸν ᾿Ισϑμὸν ἦλθον, ἐν τούτῳ ἐστρα- 
τοπτεδεύοντο. τυνϑανόμενοι δὲ ταῦτα οἱ λοιποὶ Πελο- 

ποννήσιοι, τοῖσι τὰ ἀμείνω ἥνδανε, οἱ δὲ xal δρέοντες 
ἐξιόντας Σπαρτιήτας, οὐχ ἐδικαίευν λείπεσϑαι τῆς ἐξόδου 

“αχεδαιμονίων. ἐχ δὴ ὧν vob ᾿Ισϑμοῦ χαλλιρησάντων 
τῶν ἱρῶν ἐπορεύοντο πάντες, καὶ ἀπ:χνέονται ἐς Ἐλευ- 

civa* στοιήσαντες δὲ καὶ ἐνθαῦτα ἱρά, ὥς σφι ἐχαλλίρεε, 
τὸ πρόσω ἐπορεύοντο, ϑηναῖοι δὲ ἅμα αὐτοῖσι, δια- 
βάντες μὲν ἐκ Σαλαμῖνος, συμμιγέντες δὲ ἐν Ἐλευσῖνι. ὡς 
δὲ ἄρα ἀπίχοντο τῆς Βοιωτίης ἐς Ἐρυϑράς, ἔμαϑόν τε 
δὴ τοὺς βαρβάρους ἐπὶ τῷ Aoc: στρατοπεδευομένους, 
φρασϑέντες δὲ τοῦτο ἀντετάσσοντο ἐπὶ τῆς ὑπωρέης τοῦ 

Κιϑαιρῶνος. Μαρδόνιος δέ, ὡς οὐ χατέβαινον οἱ Ἕλληνες 
ἐς τὸ πεδίον, πέμπει ἐς αὐτοὺς πᾶσαν τὴν ἵππον, τῆς 
ἱπ:τάρχεε Μασίστιος εὐδοχιμέων παρὰ Πέρσησι, τὸν Ἕλ- 
ληνὲς Μαχίστιον καλέουσι, ἵτσπτον ἔχων Νισαῖον χρυσοχά- 
λινόν τε xci ἄλλως κεχοσμημένον καλῶς. ἐνθαῦτα ὡς 

προσήλασαν οἱ ἱππόται πρὸς τοὺς Ἕλληνας, τιροσέβαλον 
χατὰ τέλεα" προσβαλόντες δὲ κακὰ μεγάλα ἐργάζοντο καὶ 
γυναῖχάς σφεας ἀπεχάλεον. κατὰ συντυχέην δὲ Μεγαρέες 
ἔτυχον ταχϑέντες τῇ τε τὸ ἐπιμαχώτατον ἦν τοῦ χωρίου 
παντός, xai ἡ πρόσοδος μάλιστα ταύτῃ ἐγίνετο τῇ ἵππῳ. 
προσβαλούσης ὦν τῆς ἵππου οἱ Μεγαρέες πιεζόμενοι 
ἔπεμπον ἐπὶ τοὺς στρατηγοὺς τῶν Ἑλλήνων χήρυχα, ἀπι- 
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χόμενος δὲ ὁ χῆρυξ πρὸς αὐτοὺς ἔλεγε τάδε" “᾿Μεγαρέες 
λέγουσι" Tusig, ἄνδρες σύμμαχοι, οὐ δυνατοί εἰμεν τὴν 
Περσέων ἵπιτον δέχεσθαι μοῦνοι, ἔχοντες στάσιν ταύτην, 
ἐς τὴν ἔστημιεν ἀρχήν᾽ ἀλλὰ xai ἐς τόδε λιπαρίῃ τε καὶ 
ἀρετῇ ἀντέχομεν καίπερ πιεζόμενοι. νῦν τε εἰ μή τινας 
» , ὃ ὃ , - d d 2 ς , , , 

ἄλλους πέμψετε διαδόχους τῆς τάξιος, ἴστε ἡμέας ἐκλεί- 
JU , 2) c , - 

Vovrag τὴν τάξιν." ὃ μὲν δή σφι ταῦτα ἀπήγγειλε, Παυ- 
, N 3 - - € , » 3 , 

σανίης δὲ ἀπειτειρᾶτο τῶν Ἑλλήνων, st τινες ἐϑέλοιεν 

ἄλλοι ἐθελονταὶ ἰέναι τε ἐς τὸν χῶρον τοῦτον xal τάσσε- 
σϑαι διάδοχοι Μεγαρεῦσι. οὐ βουλομένων δὲ τῶν ἄλλων 
ιϑηναῖοι ὑπεδέξαντο, xai ᾿Ιϑηναίων οἱ τριηκόσιοι λογά- 

δες, τῶν ἐλοχήγεε Ὀλυμπιόδωρος ὃ “άμπωνος. οὗτοι 

ἤσαν οἵ τε ὑποδεξάμενοι χαὶ οἱ πτρὸ τῶν ἄλλων τῶν πα- 
ρεόντων Ἑλλήνων ἐς ᾿Ερυϑρὰς ταχϑέντες, τοὺς τοξότας 

σιροσελόμενοι" μαχομένων δέ σφεων ἐπὶ χρόνον τέλος τοι- 

ὄνδε ἐγένετο τῆς μάχης" προσβαλούσης τῆς ἵππου χατὰ 
, c , , - » , 

τέλεα ὃ Μασιστίου προέχων τῶν ἄλλων ἵππος βάλλεται 
τοξεύματι τὰ πλευρά, ἀλγήσας δὲ ἵσταταί τε ὀρϑὸς καὶ 
2 , ' , , ^ P] - € 3,€ - 

ἁποσείεται τὸν Μασίστιον. πεσόντι δὲ αὑτῷ ot ϑηναῖοι 

αὐτίκα ἐπεχέατο. τόν τε δὴ ἵππον αὐτοῦ λαμβάνουσι 
xal αὐτὸν ἀμυνόμενον χτείγουσι, xav ἀρχὰς οὐ δυνάμενοι. 
ἐνεσχεύαστο γὰρ οὕτω" ἐντὸς ϑώρηχα εἶχε χρύσεον λεπι- 
δωτόν, κατύπερϑε δὲ τοῦ ϑώρηχος χιϑῶνα φοινέχεον 
3 , , A 3 ' , 3 , 3 , 

ἐνδεδύχεε. τύπτοντες δὲ ἐς τὸν ϑώρηχα ἐποίευν οὐδέν, 

σερίν γε δὴ μαϑών τις τὸ ποιεύμενον τταίει μιν ἐς τὸν 
3 , cr M » , ^ 2 , - , 

ὀφϑαλμόν. οὕτω δὴ ἔπεσέ τε xai ἀπέϑανε. ταῦτα δέ 
zog γινόμενα ἐλελήϑεε τοὺς ἄλλους ἱππέας" οὔτε γὰρ 
ztegóvra μιν εἶδον ἀπὸ τοῦ ἵππου ἀποϑνήσχοντα, ἄνα- 
χωρήσιός τε γινομένης καὶ ὑποστροφῆς ovx ἔμαϑον τὸ 

, , M» , , er 

γιγνόμενον. ἐπείτε δὲ ἔστησαν, αὐτίχα ἐπόϑησαν, ὡς σφεας 
οὐδεὶς ἦν ὃ τάσσων. μαϑόντες δὲ τὸ γεγονός, διαχελευ- 

, , » ' ' 

σάμενοι ἤλαυνον τοὺς ἵππους τιάντες, ὡς ἂν TOY νεχρὸν 
D 2 - 2 , * , 

ἀνελοίατο. ἰδόντες δὲ oí ϑηναῖοι οὐχέτε χατὰ τέλεα : 
προσελαύνοντας τοὺς ἱππέας ἀλλὰ πάντας, τὴν ἄλλην 
στρατιὴν ἐπεβώσαντο. ἐν ᾧ δὲ ὃ πεζὸς ἅπας ἐπεβώϑεε, 
ἐν τούτῳ μάχη ὀξέα περὶ τοῦ νεχροῦ γίνεται. ἕως μέν 
yvy μοῦνοι ἦσαν οἱ τριηχόσιοι, ἑσσοῦντό τε πολλὸν xai 
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τὸν νεχρὸν ἀπέλιπον" ὡς δέ σφι τὸ πλῆϑος ἐπεβώϑησε, 
οὕτω δὴ οὐχέτι οἱ ἱπιπτόται ὑπέμενον, οὐδέ σφι ἐξεγένετο 
τὸν νεχρὸν ἀνελέσϑαι, ἀλλὰ τπιρὸς ἐχείνῳ ἄλλους προσατι- 
λεσαν τῶν ἱππέων. ἀποστήσαντες ὧν ὅσον τε δύο 
στάδια ἐβουλεύοντο 0 τι χρεὼν εἴη ποιέειν" éQóxee δέ σφι 
ἀναρχίης ἐούσης ἀπελαύνειν πταρὰ Μαρδόνιον. ἀπιχομέ- 
νης δὲ τῆς ἵππου ἐς τὸ στρατόπεδον πένϑος ἐποιήσαντο 

Μασιστίου πᾶσά τε ἡ στρατιὴ χαὶ Μαρδόνιος μέγιστον, 
σφέας τε αὐτοὺς χείροντες χαὶ τοὺς ἵππους xal τὰ ὕπο- 

ζύγια, οἰμωγῇ τε χρεόμενοι ἀπλέτῳ. ἅπασαν γὰρ τὴν 
Βοιωτίην χατεῖχε ἠχὼ ὡς ἀνδρὸς ἀπολομένου μετά γε 
Μαρδόνιον λογιμωτάτου παρά τὲ Πέρσῃσι χαὶ βασιλέϊ. 

Οἱ μέν νυν βάρβαροι τρόπῳ τῷ jeqentou ἀποϑανόντα 

ἐτίμεον Μασίστιον, οἱ δὲ λληνες ὡς τὴν tuor ἐδέξαντο 
'προσβάλλουσαν xal δεξάμενοι ὥσαντο, ἐθάρσησαν σιολλῷ 

μᾶλλον. καὶ moe Dr ἐς ἅμαξαν ἐσϑέντες τὸν νεχρὸν 

παρὰ τὰς τάξις ἐχόμιζον" ὃ δὲ νεχρὸς ἦν ϑέης ἄξιος μεγά- 

ϑεοὸς εἵνεχεν xal κάλλεος. τῶν δὲ εἵνεχεν xal ταῦτα 

ἐποίευν" exÀ είποντες τὰς τάξις ἐφοίτεον ϑηησόμενοι Μα- 
σίστιον. μετὰ δὲ ἔδοξέ σφι ἐπικαταβῆναι ἐς Πλαταιάς" 

ὃ γὰρ χῶρος ἐφαίνετο πολλῷ ἐὼν ἐπιτηδεώτερός σφι 
ἐνστρατοτιεδεύεσϑαι ὃ Πλαταιιχὸς τοῦ Ἐρυϑραίου τά τὲ 
ἄλλα καὶ εὐυδρότερος. ἐς τοῦτον δὴ τὸν χῶρον xal ἐπὶ 
τὴν χρήνην τὴν Γαργαφίην τὴν ἐν τῷ χώρῳ τούτῳ ἐοῦσαν 
ἔδοξέ σφι χρεὼν εἶναι ἀπιχέσϑαι xal διαταχϑέντας στρα- 
τοπεδεύεσϑαι. ἀναλαβόντες δὲ τὰ ὅπλα ἤϊσαν διὰ τῆς 

ὑπωρέης τοῦ Κιϑαιρῶνος παρὰ Ὑσιὰς ἐς τὴν Πλαταιίδα 
γῆν, ἀπιχόμενοι δὲ ἐτάσσοντο xav ἔϑνεα πλησίον τῆς τε 
χρήνης τῆς Γαργαφίης xai τοῦ τεμένεος τοῦ “νδροχράτεος 
τοῦ ἥρωος διὰ ὄχϑων τε οὐχ ὑψηλῶν χαὶ ἀπέδου χωρίου. 
ἐνθαῦτα ἐν τῇ διατάξι ἐγένετο λόγων πολλὸς ὠϑισμὸς 
Τεγεητέων τε xal ᾿ϑηναίων. ἐδικαίευν γὰρ αὐτοὶ éxa- 

τεροι ἔχειν τὸ ἕτερον χέρας, xal καινὰ καὶ παλαιὰ παρα- 

φέροντες ἔργα. τοῦτο μὲν οἱ Ns ἔλεγον τάδε" “ἡμεῖς 
αἰεί κοτὲ ἀξιεύμεϑα ταύτης τῆς τάξιος 0x τῶν συμμάχων 
ἁπάντων, ὅσαι ἤδη ἔξοδοι κοιναὶ ἐγένοντο Πελοποννη- 
σίοισι χαὶ τὸ παλαιὸν χαὶ τὸ νέον, ἐξ ἐχείνου τοῦ χρόνου 
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ἐπείτε Ἡραχλεῖδαι ἐπειρέοντο μετὰ τὸν Εὐρυσϑέος ϑάνα- 
τον χατιόντες ἐς Πελοπτόννησον. τότε εὑρόμεϑα τοῦτο διὰ 

πρῆγμα τοιόνδε" ἐπεὶ μετὰ Ἀχαιῶν καὶ Ἰώνων τῶν τότε 
ἐόντων ἕν Πελοποννήσῳ ἐχβωϑήσαντες ἐς τὸν ᾿Ισϑμὸν 
Cr 2 , - - , 3) , C. 2 
ἱζόμεϑα ἀντίοι τοῖσι χατιοῦσι, τότε ὧν λόγος Ὕλλον «yo- 

, c , S M - - * 

ρεύσασϑαι ὡς χρεὼν εἴη τὸν μὲν στρατὸν τῷ στρατῷ μὴ 
P] , , Y - , 

&vaxwóvvevew συμβάλλοντα, ix δὲ τοῦ Πελοτοννησίου 
στρατοπέδου τὸν ἂν σφέων αὐτῶν κρίνωσι εἶναι ἄριστον, 
τοῦτόν οἱ μουνομαχῆσαι ἐπὶ διαχειμένοισι. ἔδοξέ τε τοῖσι 
Πελοτογννησίοισι ταῦτα εἶναι ποιητέα, καὶ ἔταμον ὅρχια 
2 S , - 2^ ^ Cu , ^ 

ἐπὶ λόγῳ τοιῷδε, ἣν uiv YÀAÀog νικήσῃ τὸν Πελοπονγη- 
σίων ἡγεμόνα, κατιέναι Ἡραχλείδας ἐπὶ τὰ πατρώϊα, ἢν 
δὲ νικηϑῇ, τὰ ἔμπαλιν Ἡραχλείδας ἀπαλλάσσεσϑαι καὶ 
ἀπάγειν τὴν στρατιὴν ἑκατόν τε ἐτέων μὴ ζητῆσαι κάτοδον 
ἐς Πελοϊτόννησον. τιροεχρίϑη v& δὴ ἐχ σπτάντων συμμαχων 
2 * 27 € y - , , 

ἐθελοντὴς ἔχεμος ὁ Περόπου τοῦ Φηγέος στρατηγός τε 

ἐὼν xai βασιλεὺς ἡμέτερος, xal ἐμουνομάχησέ τε καὶ ἀπέ- 
[4 , - , , 3 

χτεινε Ὕλλον. ἐχ τούτου τοῦ ἔργου εὑρόμεϑα £v Πελο- 
σοννησίοισι τοῖσι τότε xai ἄλλα γέρεα μεγάλα, τὰ διατε- 

, » - , - X € , λέομεν ἔχοντες, καὶ τοῦ χέρεος τοῦ ἑτέρου αἰεὶ ἡγεμονεύειν 
κοινῆς ἐξόδου γινομένης. ὑμῖν μέν νυν, ὦ “αχεδαιμόνιοι, 

2 2 ΄ " 2 ' , c c , ΄ 

οὐκ ἀντιεύμεϑα, ἀλλὰ διδόντες αἵρεσιν ὁχοτέρου βού- 

λεσϑε χκέρεος ἄρχειν πταρίεμεν, τοῦ δὲ ἑτέρου φαμὲν ἡμέας 
, € , , - , , 

ἱχνέεσϑαι ἡγεμονεύειν, κατάττερ ἐν τῷ πρόσϑε χρόνῳ. 
, 4, - D 2 , n 

χωρίς τε τούτου τοῦ ἀπηγημένου ἔργου ἀξιονιχότεροί 
2 24€ , , δὰ , » η b ' ' εἰμεν ᾿ϑηναίων ταύτην τὴν τάξιν ἔχειν. πτολλοὶ μὲν γὰρ 

κ Ej , ^ c , € v9 » - ἊΝ 

καὶ εὖ ἔχοντες πρὸς ὑμέας ἡμῖν, ἀνδρες Σπαρτιῆται, 
x , 45 M ν M ' 35^ ἢ e 

ἀγῶνες ἀγωνίδαται, :τολλοὶ δὲ xai sQóg ἄλλους. οὕτω 

ὦν ἡμέας δίχαιον ἔχειν τὸ ἕτερον κέρας ἤττερ ϑηναίους. 
οὐ γάρ σφί ἐστι ἔργα ol&neg ἡμῖν κατεργασμένα, οὔτ᾽ «v 

^ , ^ - "^ . - ' 

χαινὰ οὔτε παλαια. οἱ μὲν ταῦτα ἔλεγον, ϑηναῖοι δὲ : 
N - € , , πα ὦ. , € ^ , 

ztQ0g ταῦτα ὑ"τεχρίναντο τάδε" “᾿ἐπισεάμεϑα μὲν σύνοδον 
, , [4] - ^ ^ , 34242 

τήνδε μάχης εἵνεκεν συλλεγῆναι πρὸς vov βάρβαρον, ἀλλ 
^! ^ , , ^ ' M 

ov λόγων" ἐπεὶ δὲ ὃ Τεγεήτης πτροέϑηχε παλαιὰ xal καινὰ 
λέγειν, τὰ ἑχατέροισι ἐν τῷ παντὶ χρόνῳ χατέργασται 

, , - , 4) - ^ € , e 

χρηστά, ἀναγχαίως ἡμῖν ἔχει δηλῶσαι τιρὸς ὑμέας, ὅϑεν 
ἡμεῖν τεατριύϊόν ἐστι ἐοῦσι χρηστοῖσι αἰεὶ πρώτοισι εἰναι 

- 
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μᾶλλον ἢ ̓ιρχάσι. Ἡραχλείδας, τῶν οὗτοί φασι ἀπονχτεῖναι 
τὸν ἡγεμόνα ἐν ᾿Ισϑμῷ, τούτους πρότερον, ἐξελαυνομέ- 
vovg ὑπὸ πάντων τῶν Ἑλλήνων ἐς τοὺς ἀπιχοίατο φεύ- 

γοντες δουλοσύνην πρὸς Μυχηναίων, μοῦνοι ὑποδεξάμενοι 
τὴν Εὐρυσϑέος ὕβριν χατείλοιιεν, σὺν ἐχείνοισι μάχῃ νιχή-- 
σαντες τοὺς τότε ἔχοντας Πελοπόννησον. τοῦτο δὲ Aoyeíovg 

τοὺς μετὰ Πολυνείχεος ἐπὶ Θήβας ἐλάσαντας, τελευτήσαν- 

τας τὸν αἰῶνα χαὶ ἀτάφους κειμένους, στρατευσάμενοι 

ἐπὶ τοὺς Καδμείους ἀνελέσϑαι τε τοὺς γεχρούς ΦΌΒΟΣ xai 

ϑάψαι τῆς ἡμετέρης ἐν Ἐλευσῖνι. ἔστι δὲ ἡμῖν ἔργον εὖ 
ἔχον xal ἐς “μαζονίδας τὰς ἀπὸ Θεριιώδοντος σπτοταμοῦ 
ἐσβαλούσας χοτὲ ἐς γῆν τὴν “ττιχήν. xol ἐν τοῖσι Τρωΐϊ- 
χοῖσι πόνοισι οὐδαμῶν ἐλειπόμεϑα. ἀλλ᾽ οὐ γάρ τι προ- 
ἔχει τούτων ἐπιιιεμνῆσϑαι" xal γὰρ ἂν χρηστοὶ τότε ἐόντες 
ὠὡυτοὶ νῦν ἂν εἶεν φλαυρότεροι, xai τότε ἐόντες φλαῦροι 
γῦν ἂν εἶεν ἀμείνονες. παλαιῶν μέν νυν ἔργων ἅλις ἔστω. 
ἡμῖν δὲ εἰ μηδὲν ἄλλο ἐστὶ ἀποδεδεγμένον, ὥσττερ ἐστὶ 
πολλά τε χαὶ εὖ ἔχοντα εἰ τέοισι χαὶ ἄλλοισι Ἑλλήνων, 
ἀλλὰ χαὶ ἀπὸ τοῦ ἐν Μαραϑῶνι ἔργου à ξιοί εἶμεν τοῦτο 

10 γέρας ἔχειν wal ἄλλα πρὸς τούτῳ, οἵτινες μοῦνοι 'Ei- 
λήνων δὴ μουνομαχήσαντες τῷ Πέρσῃ καὶ ἔργῳ τοσούτῳ 
ἐπιχειρήσαντες περιεγενόμεϑα xot ἐνιχήσαμεν ἔϑνεα ἕξ 
τε xal τεσσεράχοντα. ἄρ᾽ οὐ δίκαιοί εἶμιεν ἔχειν ταύτην 
τὴν τάξιν ἀπὸ τούτου μούνου τοῦ ἔργου; ἀλλ οὐ γὰρ ἐν 
τῷ τοιῷδε τάξιος εἵνεχεν στασιάζειν τρέπει, ἄρτιοί eluev 

πείϑεσϑαι ὑμῖν, ὦ “αχεδαιμόνιοι, ἵνα δοχέει ἐπιτηδεώ- 
τατον ἡμέας εἶναι ἑστάναι καὶ xov οὕστινας" πάντῃ γὰρ 
τεταγμένοι πειρησόμεϑα εἶναι χρηστοί. ἐξηγέεσϑε δὲ ὡς 
πεισομένων. oi μὲν ταῦτα ἀμείβοντο, “αχεδαιμονίων δὲ 
ἀνέβωσε ἅπαν τὸ στρατόπεδον ϑηναίους ἀξιονιχοτέρους 
εἶναι ἔχειν τὸ χέρας ἥπερ “ρχάδας. οὕτω δὴ ἔσχον οἱ 
“ϑηναῖοι xal ὑπερεβάλοντο τοὺς Τεγεήτας. 

Μετὰ δὲ ταῦτα ἐτάσσοντο ὧδε οἱ ἐπιφοιτέοντές τε χαὶ 
οἱ ἀρχὴν ἐλθόντες Ἑλλήνων" τὸ μὲν δεξιὸν χέρας εἶχον 
«Ἱαχεδαιμονίων μύριοι" τούτων δὲ τοὺς πενταχισχιλίους 
ἐόντας Σπαρτιήτας ἐφύλασσον ψιλοὶ τῶν εἱλωτέων πεν- 
ταχισχίλιοι χαὶ τρισμύριοι, περὶ ἄνδρα ἕχαστον ἑπτὰ 
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τεταγμένοι. προσεχέας δέ σφι εἵλοντο ἑστάναι οἱ Xztag- 
τιῆται τοὺς Τεγεήτας xol τιμῆς εἵνεχεν xol ἀρετῆς. τού- 
των δ᾽ ἦσαν ὅπλῖται χίλιοι καὶ πενταχόσιοι. μετὰ δὲ 
τούτους ἵσταντο Κορινϑίων πενταχισχίλιοι, παρὰ δέ σφι 
εὕροντο παρὰ Παυσανίεω ἑστάναι Ποτιδαιητέων τῶν ἐχ 
Παλλήνης τοὺς παρεόντας τριηχοσίους. τούτων δὲ ἐχό- 
μεγοι ἵσταντο ρχάδες Ὀρχομένιοι ἑξαχόσιοι, τούτων δὲ 

Σικυώνιοι τρισχίλιοι. τούτων δὲ εἴχοντο Ἐπιδαυρίων ὀχτα- 
χόσιοι. παρὰ δὲ τούτους Τροιζηνίων ἐτάσσοντο χίλιοι, 
Τροιζηνίων δὲ ἐχόμενοι “επρεητέων διηχόσιοι, τούτων δὲ 
“Μυχηναίων xal Τιρυνϑίων τετραχόσιοι, τούτων δὲ ἐχό- 

μενοι Φλιάσιοι χίλιοι" παρὰ δὲ τούτους ἔστησαν Ἑρμιονέες 
τριηχόσιοι. ἝἭ.»μιονέων δὲ ἐχόμενοι ἵσταντο Ἐρετριέων τε 
zal Στυρέων ἑξαχόσιοι, τούτων δὲ Χαλκιδέες τετραχόσιοι, 

τούτων δὲ Ἰμπρακιητέων πενταχόσιοι. μετὰ δὲ τούτους 
“Πευχαδίων καὶ ναχτορίων ὀχταχόσιοι ἕστασαν, τούτων 
δὲ ἐχόμενοι Παλέες οἱ ix Κεφαλληνίης διηκόσιοι. μετὰ 
δὲ τούτους “ἰγινητέων πενταχόσιοι ἐτάχϑησαν. παρὰ δὲ 
τούτους ἐτάσσοντο Μεγαρέων τρισχίλιοι. εἴχοντο δὲ τού- 
vov Πλαταιέες ἑξαχόσιοι. τελευταῖοι δὲ καὶ πρῶτοι ϑη- 
γαῖοι ἐτάσσοντο χέρας ἔχοντες τὸ εὐώνυμον ὀχταχισχίλιοι, 

5 - 3 / € € 

ἐστρατήγεε δ᾽ αὐτῶν Τριστείδης ὃ “υσιμάχου. οὗτοι, 5 
πλὴν τῶν ἑπτὰ περὶ ἕχαστον τεταγμένων Σπαρτιήτῃσι, 
3 ς πὰ , Es ΄ 

ἦσαν ὕπλῖται, συνάπαντες δόντες ἀριϑμὸν τρεῖς τὲ μυριά- 
ὯΝ ^ LI , € ^" 

δες xal ὀχτὼ χιλιάδες χαὶ ἑκατοντάδες ἑπτά. ὁπλῖται μὲν 

oL πάντες συλλεγέντες ἐπτὶ τὸν βάρβαρον ἦσαν τοσοῦτοι, 
ψιλῶν δὲ πλῆϑος ἦν τόδε" τῆς uiv Σπαρτιητιχῆς τάξιο i Ene ecu 15. He» ver yr ms 5 

, , d Aj 

σιενταχισχίλιοι χαὶ τρισμύριοι ἄνδρες ὡς ἐόντων ἑπτὰ 
, , - , 

σεερὶ ἕχαστον ἄνδρα, καὶ τούτων πᾶς τις πταρήρτητο ὡς 

ἐς πόλεμον, οἱ δὲ τῶν λοιπῶν “Ταχεδαιμονίων καὶ Ἑλλήνων 
ψιλοί, ὡς εἷς περὶ ἕχαστον ἐὼν ἄνδρα, πενταχόσιοι xol 
τετραχισχίλιοι χαὶ τρισμύριοι ἦσαν. ψιλῶν μὲν δὴ τῶν 
ἁπάντων μαχίμων ἦν τὸ σττλῆϑος ἕξ τε μυριάδες xal ἐννέα 
χιλιάδες καὶ ἑχατοντάδες τιέντε, τοῦ δὲ σύμ:ταντος ἵστρα- 

- -1t€ - - , 

τοῦ τοῦ] Ἑλληνιχοῦ τοῦ συνελϑόντος ἐς Πλαταιὰς σύν τε 

διτλίτησι xal τϑιλοῖσι τοῖσι μαχίμοισι ἕνδεχα μυριάδες 
5 - , ' NP) 3 ipo 
ἤσαν, μιῆς χιλιάδος, πρὸς δὲ ὀχταχοσίων ἀνδρῶν χατα- 
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δέουσαι. σὺν δὲ Θεσπιέων τοῖσι παρεοῦσι ἐξετληροῦντο 
αἱ ἕνδεχα μυριάδες. παρῆσαν γὰρ xol Θεσττιέων ἕν τῷ 
στρατοπέδῳ οἱ περιεόντες, ἀριϑμὸν ἐς ὀχταχοσίους καὶ 
χιλίους" ὅπλα δὲ οὐδ᾽ οὗτοι εἶχον. 

Οὗτοι μέν νυν ταχϑέντες ini τῷ σωπῷ ἐστρατοσε- 

δεύοντο, οἱ δ᾽ ἀμφὶ Μαρδόνιον βάρβαροι ὡς ἀπτεχήδευσαν 
Μασίστιον, τταρῆσαν, πυϑόμενοι τοὺς Ἕλληνας εἶναι ἐν 
Πλαταιῇσι, καὶ αὐτοὶ ἐπὶ τὸν σωπὸν τὸν ταύτῃ ῥέοντα. 
ἀπικόμενοι δὲ ἀντετάσσοντο ὧδε ὑπὸ Μαρδονίου" χατὰ 
μὲν “αχεδαιμονίους ἔστησε Πέρσας. xal δὴ πολλὸν γὰρ 
περιῆσαν πλήϑεϊ oí Πέρσαι, ἐπί τε τάξις πλεῦνας ἐχε- 
χοσμέατο xal ἐπεῖχον τοὺς Τεγεήτας. ἔταξε δὲ οὕτω" 
ὅ τι μὲν ἣν αὐτοῦ δυνατώτατον πᾶν ἀπτολέξας ἔστησε 
ἀντίον «1αχεδαιμονίων, τὸ δὲ ἀσϑενέστερον παρέταξε χατὰ 
τοὺς Τεγεήτας. ταῦτα Ó ἐποίεε φραζόντων τε καὶ διδα- 
σχόντων Θηβαίων. Περσέων δὲ ἐχομένους ἔταξε Μήδους" 
οὗτοι δὲ ἐπέσχον Κορινϑίους τε καὶ Ποτιδαιήτας καὶ 
Ὀρχομενίους τε xai Σιχυωνίους. Μήδων δὲ ἐχομένους 

LÁ X. 3 , 3 , * 

ἔταξε Βακχτρίους" οὗτοι δὲ ἐπέσχον Ἐπιδαυρίους τε καὶ 

Τροιζηνίους καὶ “1επρεήτας τε χαὶ Τιρυνϑίους xai υχη-- 
ναίους v& xai Φλιασίους. μετὰ δὲ Βαχτρίους ἔστησε 

᾿Ινδούς᾽ οὗτοι δὲ ἐπέσχον Ἑρμιονέας τε καὶ Ἐρετριέας καὶ 
Στυρέας τε xal Χαλκιδέας. Ἰνδῶν δὲ ἐχομένους Σάχας 

ἔταξε, οἱ ἐπέσχον “μττραχιήτας τε xal Ἀναχτορίους xai 

“Ἱευκαδίους καὶ Παλέας xai Αἰγινήτας. Σαχέων δὲ ἐχομέ- 
γους ἔταξε ἀντία Ιϑηναίων τε «al Πλαταιέων xai Μεγα- 
ρέων Βοιωτούς τε καὶ “οχροὺς xai Μηλιέας xai Θεσσα- 

λοὺς καὶ Φωχέων τοὺς χιλίους. οὐ γὰρ ὧν ἅπαντες oi 

Φωχέες ἐμήδισαν, ἀλλά τινες αὐτῶν χαὶ τὰ “λλήνων αὖξον 

περὶ τὸν Παρν ησσὸν κατειλημένοι, xai ἐνθεῦτεν ὁρμεόμενοι 
ἔφερόν τε xai ἡγον τήν ve Μαρδονίου στρατιὴν χαὶ τοὺς 
μιετ᾽ αὐτοῦ ἐόντας Ἑλλήνων. ἔταξε δὲ xai Μακεδόνας τε 
χαὶ τοὺς σπτερὶ Θεσσαλίην οἰχημένους κατὰ τοὺς ϑηναίους. 
ταῦτα μὲν τῶν ἐϑνέων τὰ μέγιστα οὐνόμασται τῶν ὑπὸ 
Μαρδονίου ταχϑέντων, τάπτερ ἐπιφανέστατά τε ἦν καὶ 
λόγου πλείστους ἐνῆσαν δὲ xai ἄλλων ἐϑνέων ἄνδρες 
ἀναμεμιγμένοι, Φρυγῶν ve xai Θρηΐχων xai Μουσῶν τε καὶ 
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Παιόνων καὶ vOv ἄλλων, ἐν δὲ xol αἰϑιόπων τε xoi Aiyv- 
πτίων οἵ τε Ἑριιοτύβιες καὶ οἱ Καλασίριες καλεόμενοι 
μαχαιροφόροι, οἵπερ εἰσὶ Αἰγυπτίων μοῦνοι μάχιμοι. 
τούτους δὲ ἔτι ἐὼν ἐν Φαλήρῳ ἀπὸ τῶν νεῶν ἀπεβιβά- 
σατο ἐόντας ἐπιβάτας" οὐ γὰρ ἐτάχϑησαν ἐς τὸν πσιεζὸν 
τὸν ἅμα Ξέρξῃ ἀπιχόμενον ἐς τὰς ϑήνας Αἰγύπτιοι. 
τῶν μὲν δὴ βαρβάρων ἦσαν τριήχοντα μυριάδες, ὡς καὶ 
πρότερον δεδήλωται, τῶν δὲ Ἑλλήνων τῶν Μαρδονίου 
συμμάχων οἷδε μὲν οὐδεὶς ἀριϑμόν (οὐ γὰρ ὧν ἠριϑμή- 
ϑησαν), ὡς δὲ ἐπεεικάσαι, ἐς πέντε μυριάδας συλλεγῆναι 

εἰχάζω. οὗτοι οἱ παραταχϑέντες τεεζοὶ ἦσαν, ἡ δὲ ἵστττος 

χωρὶς ἐτέταχτο. 
Ὡς δὲ ἄρα πάντες οἱ ἐτετάχατο χατά τε ἔϑνεα xal 

χατὰ τέλεα, ἐνθαῦτα τῇ δευτέρῃ ἡμέρῃ ἐϑύοντο xal &u- 
φότεροι. Ἕλλησι μὲν Τισαμενὸς Ἡντιόχου ἦν ὃ ϑυόμενος. 
οὗτος γὰρ δὴ εἵπετο τῷ στρατεύματι τούτῳ μάντις" τὸν 
ἐόντα Ἠλεῖον xoi γένεος τοῦ ᾿Ιαμιδέων ΓΚλυτιάδην] “1αχε- 

δαιμόνιοι ἐποιήσαντο λεωσφέτερον. Τισαμενῷ γὰρ μαν- 
τευομένῳ ἕν “Ιελφοῖσι περὶ γόνου ἀνεῖλε 1) Πυϑίη ἀγῶνας 
τοὺς μεγίστους ἀναιρήσεσϑαι ztévre. ὃ μὲν δὴ ἁμαρτὼν 
τοῦ χρηστηρίου πδρδεῦχε τοῖσι γυμνασίοισι ὡς ἀναιρη- 

σόμενος γυμνιχοὺς ἀγῶνας, ἀσχέων δὲ πεντάεϑλον σταρ᾽ 
ἕν πάλαισμα ἔδραμε νιχᾶν ὀλυμπιάδα, Ἱερωνύμῳ τῷ 
Ἀινδρίῳ ἐλϑὼν ἐς ἔριν. “αχεδαιμόνιοι δὲ μαϑόντες οὐκ 
ἐς γυμνιχοὺς ἀλλ ἐς ἀρηΐους ἀγῶνας φέρον τὸ Τισαμενοῦ 
μαντήϊον, μισϑῷ ἐπειρέοντο πιείσαντες Τισαμενὸν τιοιέε- 
σθαι ἅμα Ἡραχλειδέων τοῖσι βασιλεῦσι ἡγεμόνα τῶν 
πολέμων. ὃ δὲ δρέων τιερὶ τιολλοῦ σιοιευμένους Σπαρ- 
τιήτας φίλον αὐτὸν προσϑέσϑαι, μαϑὼν τοῦτο ἀνετίμα, 
σημαίνων σφι, ὡς ἤν μιν πολιήτην σφέτερον ποιήσωνται 
τῶν πάντων μεταδιδόντες, ποιήσει ταῦτα, ἐπ᾽ ἄλλῳ μισϑῷ 
δ᾽ οὔ. Σπαρτιῆται δὲ πρῶτα μὲν ἀχούσαντες δεινὰ ἐποι- 
εὔντο xai μετίεσαν τῆς χρησμοσύνης τὸ τταράπταν, τέλος 

δὲ δείματος μεγάλου ἐχιιχρεμαμένου τοῦ Περσιχοῦ τούτου 
στρατεύματος χκαταίνεον μετιόντες. ὃ δὲ γνοὺς τετραμ- 

μένους σφέας οὐδ᾽ οὕτω ἔτι ἔφη ἀρχέεσϑαι τούτοισι μού- 
νοισι, ἀλλὰ δεῖν ἔτι τὸν ἀδελφεὸν ἑωυτοῦ Ἡγίην γίνεσϑαι 
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Σπαρτιήτην ἐπὶ τοῖσι αὐτοῖσι λόγοισι τοῖσι καὶ αὐτὸς 
γίνεται. ταῦτα δὲ λέγων οὗτος ἐμιμέετο Μελάμποδα, 
ὡς εἰχάσαι βασιληΐην ve καὶ πολιτηΐην αἰτεόμενον. χαὶ 
γὰρ δὴ χαὶ Μελάμπους τῶν ἐν Aoyst γυναιχῶν μανεισέων, 
ὥς μιν οἱ “ργεῖοι ἐμισϑοῦντο ἐχ Πύλου παῦσαι τὰς σφε- 
τέρας γυναῖχας τῆς νούσου, μισϑὸν τιροετείνατο τῆς βασι- 

ληΐης τὸ ἥμισυ. οὐχ ἀνασχομένων δὲ τῶν “ργείων, ἀλλ 
ἀπιόντων, ὡς ἐμαίνοντο πολλῷ] πλεῦνες τῶν γυναιχῶν, 
οὕτω δὴ ὑποστάντες τὰ ὃ Μελάμπους προετείνετο ἤϊσαν 
δώσοντές oí ταῦτα. ὃ δὲ ἐνθαῦτα δὴ ἐπορέγεται δρέων 
αὐτοὺς τετραμμένους, φάς, ἢν μὴ καὶ τῷ ἀδελφεῷ Βίαντι 
μεταδῶσι τὸ τριτημόριον τῆς βασιληΐης, οὐ ποιήσειν τὰ 
βούλονται. οἱ δὲ “ργεῖοι ἀπειληϑέντες ég στεινὸν χαται- 
γέουσι καὶ ταῦτα. ὡς δὲ xci Σπαρτιῆται, ἐδέοντο γὰρ 

- δεινῶς τοῦ Τισαμενοῦ, πάντως συνεχώρεόν οἷ. συγχωρη- 

θ 

“ 

σάντων δὲ καὶ ταῦτα τῶν Σπαρτιητέων, οὕτω δὴ πέντε 
σφι μαντευόμενος ἀγῶνας τοὺς μεγίστους Τισαμενὸς ὃ 
"Hàeiog γενόμενος Σπαρτιήτης συγχαταιρέει. μοῦνοι δὲ 
δὴ πάντων ἀνθρώπων ἐγένοντο οὗτοι Σπαρτιήτῃσι πο- 
λιῆται. οἱ δὲ πέντε ἀγῶνες οἵδε ἐγένοντο" εἷς μὲν καὶ 
πρῶτος οὗτος ὃ ἐν Πλαταιῇσι, ἐπὶ δὲ ὃ ἐν Τεγέῃ πρὸς 
Τεγεήτας τε χαὶ “ργείους γενόμεγος, μετὰ δὲ ὁ ἐν Ζισται- 

εῦσι πρὸς ρχάδας πάντας πλὴν Μαντινέων, ἐπὶ δὲ ὃ 

Μεσσηνίων ὃ πρὸς Ιϑώμῃ, ὕστατος δὲ Ó ἐν Τανάγρῃ πρὸς 

ϑηναίους τε zal Agyelovc c γενόμενος. οὗτος δὲ ὕστατος 

χατεργάσϑη τῶν πέντε ἀγώγων. 

Οὗτος δὴ τότε τοῖσι Ἕλλησι ὃ Τισαμενὸς ἀγόντων τῶν 
Σπαρτιητέων ἐμαντεύετο ἕν τῇ Πλαταιίδι. τοῖσι μέν νυν 
Ἕλλησι καλὰ ἐγίνετο τὰ ἱρὰ ἀμυνομένοισι, διαβᾶσι δὲ τὸν 

, » r , 

σωπὸν χαὶ μάχης ἄρχουσι ov, Μαρδονίῳ δὲ προϑυμεο- 
΄ , 2 23 , , ' ΄ 2 

μέγῳ μάχης ἄρχειν οὐχ ἑπιτήδεα ἐγίνετο τὰ ἱρά, ἄμυνο- 
, "7 ' a. € - 

μένῳ δὲ xai τούτῳ γχαλά. χαὶ γὰρ οὗτος Ἑλληνικοῖσι 
ἱροῖσι ἐχρᾶτο, μάντιν ἔχων Ἡγησίσ ἄνδρα Ἠλεῖό ἱροῖσι ἐχρᾶτο, μάν 3 γησίστρατον ἄνδρα Ἤλεῖόν 

- ^ , ει rd , * M 

τὲ χαὶ τῶν Τελλιαδέων ἐόντα λογιμώτατον, τὸν δὴ ztQó- 
, τ' - , » 3 M , 

τερον τούτων Σπαρτιῆται λαβόντες ἔδησαν ἐπὶ ϑανάτῳ 
ς , , M 2 , €, 9 2 - c Y 

ὡς πεητονϑότες πολλά τε καὶ ἀνάρσια ὑπ᾽ αὐτοῦ. ὃ δὲ 
2 , - "-— 2. , TR c UA ^ - nes 

ἐν τούτῳ τῷ χαχῷ ἐχόμενος, ὥστε τρέχων περὶ τῆς ψυχῆς 
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πρὸ t€ τοῦ ϑανάτου πεισόμενος πολλά τε χαὶ λυγρά, ἔργον 
2 , L7 , € ' M 29», 2 [e , 

ἐργάσατο μέζον λόγου. ὡς γὰρ δὴ ἐδέδετο ἐν ξύλῳ σιδη - 
ροδέτῳ, ἐσενειχϑέντος χως σιδηρίου ἐχράτησε, αὐτίχα δὲ 
ἐμηχανᾶτο ἀνδρηϊώτατον ἔργον στιάντων τῶν ἡμεῖς tÓuev. 

, -y cr , , ' - 

σταϑμωσάμενος γὰρ ὅχως ἐξελεύσεταί oí τὸ Aourüv τοῦ 
σποδός, ἀπέταμε τὸν ταρσὸν ἑωυτοῦ. ταῦτα δὲ ποιήσας, 

, c ' , , - 

ὥστε φυλασσόμενος ὑπτὸ φυλάχων, διορύξας τὸν τοῖχον 

ἀπέδρη ἐς Τεγέην, τὰς μὲν νύχτας πορευόμενος, τὰς δὲ 
΄ [7] * ΄ cr 

"ἡμέρας καταδύνων ic ὕλην καὶ αὐλιζόμενος, οὕτω ὥστε 
«Ἱαχεδαιμονίων ττανδημεὶ διζημένων τρίτῃ εὐφρόνῃ γενέ- 
σϑαι ἐν Τεγέῃ, τοὺς δὲ ἐν ϑώμα γάλῳ ἐνέχεσϑαι τῇ γέῃ, τοὺς ματι μεγάλῳ ἐνέχεσϑαι τῆς 

΄η , P c L - ' , 

τε τόλμης, δρέοντας τὸ ἡμίτομον τοῦ ποδὸς χείμενον, 
χἀχεῖνον οὐ δυναμένους εὑρεῖν. τότε μὲν οὕτω διαφυγὼν 
“1αχεδαιμονίους καταφεύγει ἐς Τεγέην ἐοῦσαν οὐχ ἀρϑμίην 
“]Ἱαχεδαιμονίοισι τοῦτον τὸν χρόνον. ὑγιὴς δὲ γενόμενος 
χαὶ προσποιησάμενος ξύλινον πόδα χατεστήχεε ἐχ τῆς 
2 2 L , 2 , »! /, 

ἰϑέης “αχεδαιμονίοισι πολέμιος. οὐ μέντοι ἔς γε τέλος 

οἱ συνήνειχε τὸ ἔχϑος τὸ ἐς “αχεδαιμονίους συγχεχρη- 
, € , , - 

μένον" ἥλω γὰρ μαντευόμενος ἐν Ζαχύνϑῳ om αὐτῶν xal 
ἀπέϑανε. ὃ μέν νυν ϑάνατος ὃ Ἡγησιστράτου ὕστερον 
ἐγένετο τῶν Πλαταιιχῶν, τότε δ᾽ ἐπὶ τῷ σωπῷ Μαρ- 
δονίῳ μεμισϑωμένος οὐχ ὀλίγου ἐϑύετό τε χαὶ προεϑυ- 
μέετο κατά τε τὸ ἔχϑος τὸ “αχεδαιμονίων χαὶ χατὰ τὸ 

; c ' 3 773 , [ , » » ἌΡ: 
χέρδος. ὡς δὲ οὐχ ἐχαλλίρεε ὥστε μάχεσϑαι οὔτε αὐτοῖσι 

Πέρσῃσι οὔτε τοῖσι μετ᾽ ἐχείνων ἐοῦσι “Ελλήνων (εἶχον γὰρ 
zal οὗτοι ἐπ᾽ ἑωυτῶν μάντιν Ἱπττόμαχον “ευχάδιον ἄνδρα), 
ἐπιρρεόντων δὲ τῶν Ἑλλήνων χαὶ γινομένων τελεύνων Τιμη- 

, € ' - , , 

γενίδης ὃ "Egnvog ἀνὴρ Θηβαῖος συνεβούλευσε Μαρδονίῳ 
' 2r H - - 'i , c ἣν 

τὰς ἐχβολὰς τοῦ Κιϑαιρῶνος φυλάξαι, λέγων ὡς ἑπιρ- 
, C ν᾽ M - , ' ρέουσι ol Ἕλληνες αἰεὶ ἀνὰ τιτᾶσαν ἡμέρην xci ὡς ἄπο- 

λάμψοιτο συχνούς. ἡμέραι δέ σφι ἀντιχατημένοισι ἤδη 
, , [4 - « , , 

ἐγεγόνεσαν ὀχτώ, ὅτε ταῦτα ἐχεῖνος συνεβούλευε Μαρδονίῳ. 

0 δὲ μαϑὼν τὴν παραίνεσιν εὖ ἔχουσαν, ὡς εὐφρόνη ἐγέ- 
νετο, πέμττει τὴν πον ἐς τὰς ἐχβολὰς τὰς Κιϑαιρωνίδας, 

at ἐπὶ Πλαταιέων φέρουσι, τὰς Βοιωτοὶ μὲν Τρεῖς κεφαλὰς 

χαλέουσι, ϑηναῖοι δὲ “ρυὸς χεφαλάς. πεμφϑέντες δὲ oi 
ἱππόται οὐ μάτην ἀπίχοντο. ἐσβάλλοντα γὰρ ἐς τὸ πεδίον 
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λαιιβάνουσι ὑποζύγιά τε πενταχύόσια, σιτία ἄγοντα ἀπὸ 
Πελοποννήσου ἐς τὸ στρατόπεδον, xci ἀνθρώπους, oi 
εἵποντο τοῖσι ζεύγεσι. ἑλόντες δὲ ταύτην τὴν ἄγρην οἵ 
Πέρσαι ἀφειδέως ἐφόνευον, οὐ φειδόμενοι οὔτε ὑποζυγίου 
οὐδενὸς οὔτε ἀνθρώπου. ὡς δὲ ἄδην εἶχον χτείνοντες, 
τὰ λοιπὰ αὐτῶν ἤλαυνον ττεριβαλλόμενοι παρά ve Μαρ- 
δόνιον xai ig τὸ στρατόπεδον. μετὰ δὲ τοῦτο τὸ ἔργον 
ἑτέρας δύο ἡμέρας διέτριινμαν, οὐδέτεροι βουλόμενοι μάχης 
ἄρξαι. μέχρι μὲν γὰρ τοῦ σωποῦ ἐπήϊσαν οἵ βάρβαροι, 
σεειρεόμενοι τῶν Ἑλλήνων, διέβαινον δὲ οὐδέτεροι. ἡ μέντοι 
ὕγυστος ἢ Μαρδονίου αἰεὶ προσεχέετό ve xai ἐλύπες τοὺς 

Ἕλληνας" οἱ γὰρ Θηβαῖοι, ἅτε μηδίζοντες μεγάλως, πτρο- 
ϑύμως ἔφερον τὸν ττόλεμον xci αἰεὶ χατηγέοντο μέχρι 
μιάχης, τὸ δὲ ἀπὸ τούτου παραδεχόμενοι Πέρσαι τε καὶ 
Μῆδοι μάλα ἔσχον ot ἀπεδείχγυντο ἀρετάς. 

Μέχρι μέν νυν τῶν δέχα ἡμερέων οὐδὲν ἐπὶ πλέον 

ἐγίνετο τούτων, ὡς δὲ ἕνδεχάτη ἐγεγόνεε ἡμέρη ἀντιχατη- 
μένοισι ἐν Πλαταιῇσι, οἵ «e δὴ Ἕλληνες πολλῷ πλεῦνες 
ἐγεγόνεσαν, χαὶ Μαρδόνιος περιημέχτεε τῇ ἕδρη. ἐνθαῦτα 
ἐς λόγους ἦλϑον Μαρδόνιός τε ὃ Γωβρύεω xci Ἀρτάβαζος 
ὃ Φαρνάχεος, ὃς ἐν ὀλίγοισι Περσέων ἦν ἀνὴρ δόκιμος 
παρὰ Ξέρξῃ. βουλευομένων δὲ αἵδε ἦσαν ai γνῶμαι, ἣ 
μὲν “ρταβάζου, ὡς χρεὼν εἴη ἀναζεύξαντας τὴν ταχίστην 
πάντα τὸν στρατὸν ἰέναι ég τὸ τεῖχος τὸ Θηβαίων, ἔνϑα 
σῖτόν τέ σφι ἐσενηνεῖχϑαι στολλὸν χαὶ yóovov τοῖσι ὑπτο- 
ζυγίοισι, xov ἡσυχίην τε ἱζομένους διαπρήσσεσϑαι ποι- 

εὔντας τάδε. ἔχειν γὰρ χρυσὸν πολλὸν μὲν ἐπίσημον, 
πολλὸν δὲ καὶ ἄσημον, πολλὸν δὲ ἄργυρόν τε xol ἐχττώ- 
μιατα᾿ τούτων φειδομένους μηδενὸς διαπτέμττειν ig τοὺς 

Ἕλληνας, Ἑλλήνων δὲ μάλιστα ἐς τοὺς προεστεῶτας ἐν 
τῇσι πόλισι, καὶ ταχέως σφέας παραδώσειν τὴν ἐλευϑε- 
ρίην, μηδὲ ἀναχινδυνεύειν συμβάλλοντας. τούτου μέν νυν 

ἡ αὐτὴ ἐγίνετο xai Θηβαίων γνώμη, ὡς προειδότος ττλέον 
τι χαὶ τούτου, Δαρδονίου δὲ ἰσχυροτέρη τε καὶ ἀγνωμο- 
γεστέρη xal οὐδαμῶς συγγινωσχομένη. δοχέειν τε γὰρ 
πολλῷ χρέσσονα εἶναι τὴν σφετέρην στρατιὴν τῆς Ἕλλη- 
γιχῆς, συμβάλλειν τε τὴν ταχίστην μηδὲ περιορᾶν συλλε- 
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youévovg ἔτι πλεῦνας τῶν συλλελεγμένων, τά ve σφάγια 
τὰ Ἡγησιστράτου ἐᾶν χαίρειν μηδὲ βιάζεσϑαι, ἀλλὰ νόμῳ 
τῷ Περσέων χρεομένους συμβάλλειν. τούτου δὲ οὕτω 
δικαιεῦντος ἀντέλεγε οὐδείς, ὥστε ἐχράτεε τῇ γνώμῃ" τὸ 
γὰρ χράτος εἶχε τῆς στρατιῆς οὗτος ix βασιλέος, ἀλλ᾿ οὐχ 
Ἀρτάβαζος. μεταπεμψάμενος ὧν τοὺς ταξιάρχους τῶν 
τελέων xal τῶν uer ἑωυτοῦ ἐόντων Ἕλλήνων τοὺς στρα- 
τηγοὺς εἰρώτα, εἴ τι εἰδεῖεν λόγιον περὶ Περσέων ὡς 
διαφϑαρέονται ἐν τῇ Ἑλλάδι. σιγεόντων δὲ τῶν ἐπιχλή- 
των, τῶν μὲν ovx εἰδότων τοὺς χρησμούς, τῶν δὲ εἰδότων 
μέν, ἐν ἀδείῃ δὲ οὐ ποιευμένων τὸ λέγειν, αὐτὸς Μαρ- 
δόνιος ἔλεγε" “ἐπεὶ τοίνυν ὑμεῖς ἢ ἴστε οὐδὲν ἢ οὐ τολ- 
μᾶτε λέγειν, ἀλλ᾽ ἐγὼ ἐρέω ὡς εὖ ἐπιστάμενος. ἔστι 
λόγιον ὡς χρεών ἐστι Πέρσας ἀπιχομένους &g τὴν Ἑλλάδα 

διαρπάσαι τὸ ἱρὸν τὸ ἐν “ελφοῖσι, μετὰ δὲ τὴν διαρτταγὴν 
ἀπολέσϑαι πάντας. ἡμεῖς τοίνυν αὐτὸ τοῦτο ἐπιστάμενοι 
οὔτε ἔμεν ἐττὶ τὸ ἱρὸν τοῦτο οὔτε ἐπιχειρήσομεν διαρπά- 
ζειν, ταύτης τε εἵνεκεν τῆς αἰτίης οὐχ ἀτιολεόμεϑα. ὥστε 

ὑμέων ὅσοι τυγχάνουσι εὔνοοι ἐόντες Πέρσησι, ἥδεσϑε 
τοῦδε εἵνεχεν, ὡς περιεσομένους ἡμέας Ἑλλήνων." ταῦτά 

σφι εἴπας δεύτερα ἐσήμαινε παραρτέεσϑαί τε πάντα xal 
εὐχρινέα ποιέεσϑαι ὡς ἅμα ἡμέρῃ τῇ ἐπιούσῃ συμβολῆς 
ἐσομένης. τοῦτον δ᾽ ἔγωγε τὸν χρησμόν, τὸν Μαρδόνιος 
εἶπε ἐς Πέρσας ἔχειν, ἐς Ἰλλυριούς τε καὶ τὸν ᾿Ἐγχέλεων 

στρατὸν οἶδα ττεποιημένον, ἀλλ οὐκ ἐς Πέρσας. ἀλλὰ τὰ 

μὲν Βάχιδί ἐστι ἐς ταύτην τὴν μάχην πεποιημένα, 
τὴν δ᾽ ἐπὶ Θερμώδοντι xo ἠΙσωτεῷ λεχεττοίῃ 
“Ἑλλήνων σύνοδον xci βαρβαρόφωνον ἰὐγήν, 
τῇ πολλοὶ πεσέονται ὑπὲρ «1ἀχεσίν ve μόρον τε 
τοξοφόρων Μήδων, ὅταν αἴσιμον ἤμαρ ἐπέλϑῃ. 

ταῦτα μὲν «ai τεαραπιλήσια τούτοισι ἄλλα Μουσαίῳ ἔχοντα 
οἶδα ἐς Πέρσας. ὃ δὲ Θερμώδων ποταμὸς ῥέει μεταξὺ 

Τανάγρης τε χαὶ Γλίσαντος. μετὰ δὲ τὴν ἐπειρώτησιν τῶν 
χρησμῶν xci σπιαραίνεσιν τὴν ἐχ Μαρδονίου νύξ ve ἐγίνετο 
zai ἐς φυλαχὰς ἐτάσσοντο. ὡς δὲ τιρόσω τῆς νυχτὸς τιροε- 
λήλατο, xal ἡσυχίη ἐδόχεε εἶναι ἀνὰ τὰ στρατόπεδα xoi 
μάλιστα οἱ ἄνϑρωποι εἶναι ἐν ὕπνῳ, τηνικαῦτα προσε- 
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, ^ X ^ * A ^ , " 

λάσας ἵππῳ πρὸς τὰς qvAaxag τὰς 4LOnvatoy Ἀλέξανδρος 
£29 , ΄ 23 ^ M , 

ὃ AuUvtEO, στρατηγός τὲ ξὼν xai βασιλεὺς Μαχεδόνων, 
20v» - - 2 "n2. 2] - - Ἂν , 

ἐδίζητο τοῖσι στρατηγοῖσι ἕς λόγους ἐλϑεῖν. τῶν δὲ φυλά- 

χων οἱ μὲν πλεῦνες παρέμενον, οἱ δ᾽ ἔϑεον ἐπὶ τοὺς στρα- 
, P] , δι ξ 2} c0 2 122€. 

τηγούς, ἐλϑόντες δὲ ἔλεγον, ὡς ἄνϑρωπος ἥχοι ἐπὶ ἵππου 
E] c , - , e » Y 2 $3 
& τοῦ στρατοπέδου τοῦ Μήδων, ὃς ἄλλο μὲν οὐδὲν παρα- 
γυμνοῖ ἔπος, στρατηγοὺς δὲ οὐνομάζων ἐϑέλειν φησὶ ἐς 
λόγους ἐλϑεῖν. οἱ δὲ ἐπεὶ ταῦτα ἤχουσαν, αὐτίχα εἵποντο 
2 ' 95-4 3 ἃ , S» 3 rts , m 

ἐς τὰς φυλαχάς. ἀπιχομέγνοισι δὲ ἔλεγε λέξανδρος τάδε 

“ἄνδρες “Ιϑηναῖοι, πταραϑήχην ὑμῖν τὰ ἔπεα τάδε τίϑε- 
, , * , , , 

μαι, ἀπόρρητα ποιεύμενος πρὸς μηδένα λέγειν ὑμέας 
» 2^ , , M , - 81 ^ »^ 

ἄλλον ἢ Παυσανίην, μή μὲ καὶ διαφϑείρητε" οὐ yàg ἂν 

ἔλεγον, εἰ μὴ μεγάλως ἐχηδόμην συναπάσης τῆς Ἕλλαδος. 
, ^ [ «29 , ^ 3 LS 

αὐτός τε γὰρ “Ἕλλην γένος εἰμὶ τὠρχαῖον, xai ἀντ᾽ ἐλευ- 
ϑέρης δεδουλωμένην οὐχ ἂν ἐϑέλοιμι δρᾶν τὴν Ἑλλάδα. 

5 ce L ' - - M Uu 

λέγω δὲ cv ὅτε Μαρδονίῳ τε xai τῇ στρατιῇ τὰ σφάγια 
Ἴ , , , ; s 7 ' » ΄, 

οὐ δύναται χαταϑύμια γενέσϑαι" πάλαι γὰρ ἂν ἐμάχεσϑε:" 
- , c , ' Y , 3-4 , [44 € , 

νῦν δέ οἱ δέδοχται và uiv σφάγια ἐᾶν χαίρειν, ἅμα ἡμέρῃ 
Y , M , , M 

δὲ διαφωσχούσῃ συμβολὴν ποιξεσϑαι. καταρρώδηχε γὰρ 
M - - 2 ' P] , ' - 

μὴ πλεῦνες συλλεχϑῆτε, ὡς ἐγὼ εἰκάζω. τιρὸς ταῦτα ἕτοι- 
ft. M J c , ' M 

μάζεσϑε. ἢν δὲ ἄρα ὑπερβάληται τὴν συμβολὴν Mag- 
A LT * , , , τ᾿ 2 , , 

δόνιος χαὶ μὴ ποιξηταῖι, λεπαρέξτε μένοντες ὀλίγων γάρ 
ς , , , P. - € , [04 

σφι ἡμερέων λείπεται σιτία. ἣν δὲ ὑμῖν ὃ πόλεμος 006 

χατὰ νόον τελευτήσῃ, μνησϑῆναί τινὰ χρή xol ἐμεῦ éAev- 
΄, , 3 c , , [42 , , 

ϑερώσιος πέρι, ὃς Μλλήνων εἵνεχεν οὕτω ἔργον πταρά- 
, € ' , 3 , € - - 

BoÀov ἔργασμαι ὑπὸ προϑυμίης, ἐϑέλων ὑμῖν δηλῶσαι 
τὴν διάνοιαν τὴν Μαρδονίου, ἵνα μὴ ἐπιπέσωσι ὑμῖν 
[ἐξαίφνης οἱ βάρβαροι μὴ προσδεχομένοισί κω. εἰμὶ δὲ 

, , 29 € - » , 

Ἀλέξανδρος ὃ Μαχεδών. ὁ μὲν ταῦτα εἴττας ἀπήλαυνε 
ὀπίσω ἐς τὸ στρατόπεδον καὶ τὴν ἑωυτοῦ τάξιν, οἱ δὲ 
στρατηγοὶ τῶν ϑηναίων ἐλϑόντες ἐπὶ τὸ δεξιὸν χέρας 
»! , , » 2 »’ Y € b , 

ἔλεγον IIavoavín τάπτερ ἤχουσαν “λεξανδρου. ὁ δὲ τούτῳ 
τῷ λόγῳ καταρρωδήσας τοὺς Πέρσας ἔλεγε τάδε" “ἐπεὶ 

; - y , c , ΄ 

τοίνυν ἐς ἠῶ ἡ συμβολὴ γίνεται, ὑμέας μὲν χρεών ἐστε 
, - M ' , c , Y 

τοὺς ϑηναίους στῆναι κατὰ τοὺς Πέρσας, ἡμέας δὲ κατὰ 
, 3 , , , 

τοὺς Βοιωτούς τε xol τοὺς «ov ὑμέας τεταγμένους Ἑλλή-- 
- - , ' , 

vov, τῶνδε εἵνεκεν" ὑμεῖς ἐπίστασϑε rovg Μήδους xai 
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τὴν μάχην αὐτῶν ἐν Μαραϑῶνι μαχεσάμενοι, ἡμεῖς δὲ 

ἄπειροί τέ εἰμεν xal ἀδαέες τούτων τῶν ἀνδρῶν" Σπαρ- 
, M 2 ^ , ? € - *N 

τιητέων γὰρ οὐδεὶς σπιεττείρηται Μήδων. ἡμεῖς δὲ Βοιω- 
- M - »! ; 2 3443 2 , ^ 

τῶν xci Θεσσαλῶν ἔμπειροί eluey. ἀλλ᾽ ἀναλαβόντας τὰ 
€ , , , ' , 

ὅτελα χρεών ἐστι ἰέναι ὑμέας μὲν ἐς τόδε τὸ χέρας, ἡμέας 
M b Jv) ^ - a. - 

δὲ ἐς τὸ εὐώνυμον." πρὸς δὲ ταῦτα εἶπαν oi ᾿ϑηναῖοι 
, € 2 - (2 ν - , , τάδε" "xal αὐτοῖσι ἡμῖν τταλαι ἀπὶ ἀρχῆς, ἐπείτε εἴδομεν 

32-ς , , ΄ , - 

xav ὑμέας τασσομένους τοὺς Πέρσας, ἕν νόῳ ἐγένετο εἰπεῖν 
ταῦτα, τάπερ ὑμεῖς φϑάντες προφέρετε" ἀλλὰ ἀρρωδέομεν 
μὴ ὑμῖν ovx ἡδέες γένωνται οἱ λόγοι. ἐπεὶ δ᾽ ὧν αὐτοὶ 
ἐμνήσϑητε, xai ἡδομένοισι ἡμῖν οἱ λόγοι γεγόνασι xci 
c - L , - 3 c 2.9: 3 L ἑτοῖμοί εἶμεν πτοιέειν ταῦτα." ὡς δ᾽ ἤρεσχε ἀμφοτέροισι 

- 2p , , , 

ταῦτα, ἠώς τε διέφαινε xoi διαλλάσσοντο τὰς τάξις. 

γνόντες δὲ οἱ Βοιωτοὶ τὸ ποιεύμενον ἐξαγορεύουσι Μαρ- 
δονίῳ. ὃ δ᾽ ἐπείτε ἤκουσε, αὐτίχα μετιστάναι xol αὐτὸς 
ἐπειρᾶτο παράγων τοὺς Πέρσας κατὰ τοὺς “αχεδαιμο- 
γίους. ὡς δὲ ἔμαϑε τοῦτο τοιοῦτο γενόμενον ὃ Παυσανίης, 

^ fi ^ , 3 ^ , ^ 

γνοὺς ὅτι οὐ λανϑάνει, ὀπίσω ἦγε τοὺς Σπαρτιήτας ἐπὶ 
b EN , . c 2 e Sm d , PES m 

τὸ δεξιὸν χέρας" ὡς δ᾽ αὕτως xol ὃ Μαρδόνιος ἐπὶ τοῦ 

εὐωνύμου. ἐπεὶ δὲ κατέστησαν ἐς τὰς ἀρχαίας τάξις, 
πέμψας ὃ Μαρδόνιος κήρυχα ἐς τοὺς Σπαρτιήτας, ἔλεγε 

΄ CCS RET , c - . , 53 » 
τάδε" “᾿ὠ “αχεδαιμόνιοι, ὑμεῖς δὴ λέγεσϑε εἶναι ἄνδρες 
ἄριστοι ὑττὸ τῶν τῇδε ἀνϑρώττων, ἐχτταγλεομένων ὡς οὔτε 
φεύγετε ἐχ πολέμου οὔτε τάξιν ἐχλείττετε, μένοντές τε ἢ 
2 , ^ 3 , »^ 2 ^ 2 , - 3p 35.;9 

ἀπόλλυτε τοὺς ἐναντίους ἢ αὐτοὶ ἀπόλλυσϑε. τῶν δ᾽ ἀρ 
3 2 , ' - , - 

ἣν οὐδὲν ἀληϑές. πρὶν γὰρ ἢ συμμῖξαι ἡμέας ἐς χειρῶν 
τε νόμον ἀπιχκέσϑαι, xci δὴ φεύγοντας καὶ τάξιν ἐχλεί- 
ποντας ὑμέας εἴδομεν, ἐν ϑηναίοισί τε τὴν πρόπειραν 
ποιευμένους αὐτούς τε ἀντία δούλων τῶν ἡμετέρων τασ- 
σομένους. ταῦτα οὐδαμῶς ἀνδρῶν ἀγαθῶν ἔργα. ἀλλὰ 
πλεῖστον δὴ ἐν ὑμῖν ἐψεύσϑημεν. προσδεχόμενοι γὰρ xarà 
χλέος ὡς δὴ πέμιψετε ἐς ἡμέας κήρυχα προχαλεόμενοι 
καὶ βουλόμενοι μούνοισι Πέρσῃσι μάχεσϑαι, ἄρτιοι ἐόντες 
ποιέειν ταῦτα οὐδὲν τοιοῦτο λέγοντας ὑμέας εὕρομεν, ἀλλὰ 
πτώσσοντας μᾶλλον. νῦν ὧν ἐπειδὴ οὐκ ὑμεῖς ἤρξατε τού- 
του τοῦ λόγου, ἀλλ ἡμεῖς ἄρχομεν. τί δὴ οὐ πρὸ μὲν 

-νὝ €-415^" € - 2 , P423 5 » M 

τῶν Ἑλλήνων ὑμεῖς, ἐπείτε δεδόξωσϑε εἰναι ἄριστοι, ztQO 
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δὲ τῶν βαρβάρων ἡμιεῖς, ἴσοι πρὸς ἴσους ἀριϑιιὸν ἐμαχε-- 
σάμεϑα; χαὶ ἢν μὲν δοκέῃ xal τοὺς ἄλλους μάχεσϑαι, ot 
δ᾽ ὦν μετέχεειτεν μαχέσϑων ὕστεροι" εἰ δὲ zal μὴ δοχέοι, 

ἀλλ ἡμέας μούνους ἀποχρᾶν, ἡμεῖς δὲ διαμαχεσόμεϑα" 
, , , , - 0 

ὁχότεροι δ᾽ ἂν ἡμέων νιχήσωσι, τούτους τῷ ἅπαντι στρα- 
τοττέδῳ νιχᾶν. ὃ μὲν ταῦτα εἴπας τε xal ἐπισχὼν χρόνον, 
« ς 2 ι 2 0* € L 2 , 2 , 3 
ὡς οἱ οὐδεὶς οὐδὲν ὑτιεχρίνετο, ἀτταλλάσσετο ὀπίσω, ἀττιελ-- 

ϑὼν δὲ ἐσήμαινε Μαρδονίῳ và χαταλαβόντα. ὃ δὲ περιχα- 
Qno γενόμενος xci ἐπαερϑεὶς ψυχρῇ νίχῃ érij«e τὴν ἵσεττον 
2 * * € € VAY , [4 , 3 

ἐπὶ τοὺς “Ἕλληνας. ὡς δὲ ἐπήλασαν οἱ ἱππόται, ἐσίνοντο 
γᾶσαν τὴν στρατιὴν τὴν Ελληνικὴν ἐσαχοντίζοντές τε xai 
ἐστοξεύοντες ὥστε ἱ;τποτοξόται τὲ ἐόντες χαὶ προσφέρε- 
σϑαι ἄποροι. τήν τε χρήνην τὴν Γαργαφίην, ἀπ ἧς 
ὑδρεύετο ztüv τὸ στράτευμα τὸ Ἑλληνικόν, συνετάραξαν 
zal συνέχωσαν. ἦσαν μὲν ὧν κατὰ τὴν χρήνην “αχεδαι- 

, / - m . 2) c c 4 
μόνιοι τεταγμένοι μοῦγοι, τοῖσι δὲ ἄλλοισι Ελλησι ἡ μὲν 
χρήνη πρόσω ἐγίνετο, ὡς ἕχαστοι ἔτυχον τεταγμένοι, ὃ 

ὟΝ M - , * M - - [4 

δὲ ᾿ισωπὸς ἀγχοῦ" ἐρυχόμενοι δὲ ἀπὸ τοῦ σωποῦ οὕτω 
δὴ ἐπὶ τὴν χρήνην ἐφοίτεον᾽ ἀπτὸ τοῦ ποταμοῦ γάρ σφι 
οὐχ ἐξῆν ὕδωρ φορέεσϑαι ὑπό τε τῶν ἱπιτέων xoi τοξευ-- 

μάτων. 
, M , , ς - € , 

Τούτου δὲ τοιούτου γινομένου ot τῶν Ελλήνων ovoa- 
7 6 E , , s RS 

τηγοί, ἅτε τοῦ τε ὕδατος στερηϑείσης τῆς στρατιῆς xal 
5z0 τῆς ἵππου ταρασσομένης, συνελέχϑησαν περὶ αὐτῶν 
τε τούτων χαὶ ἄλλων, ἐλϑόντες πταρὰ Παυσανίην ἐπὶ τὸ 
δεξιὸν χέρας. ἄλλα γὰρ τούτων τοιούτων ἐόντων μᾶλλόν 
σφεας ἐλύπεε" οὔτε γὰρ σιτία εἶχον ἔτι, οἵ τέ σφεων 
ὀττέονες αττοττεμφϑέντες ἐς Πελοττόννησον ὡς ἐπισιτιεύ-- 

μενοι ἀποχεχλέατο ὑπὸ τῆς ἵππου, οὐ δυνάμενοι ἀτειχέ- 

σϑαι &g τὸ στρατόπεδον. βουλευομένοισι δὲ τοῖσι στρα- 
τηγοῖσι ἔδοξε, ἢν ὑπερβάλωνται ἐχείνην τὴν ἡμέρην οἵ 
Πέρσαι συμβολὴν μὴ ποιεύμενοι, ἐς τὴν νῆσον ἰέναι. ἡ 

» τῶ 3 Ν - 29 - M - , - , δέ ἐστι ἀπὸ τοῦ σωποῦ xal τῆς χρήνης τῆς Γαργαφίης, 
ἐπ᾽ ἡ ἐστρατοπεδεύοντο τότε, δέχα σταδίους ἀπέχουσα, 

X - ^ , , - € , 

πρὸ τῆς Πλαταιέων πτόλιος. νῆσος δὲ οὕτω ἂν εἴη ἐν 
ἠπείρῳ" σχιζόμενος ὃ ποταμὸς ἄνωϑεν ἐχ τοῦ Κιϑαιρῶνος 
εν , 2] ' , , 35.79: 52 , s ς᾽ 

δέει χάτω ἐς τὸ τιεδίον, διέχων am ἀλλήλων τὰ ῥέεϑρα 
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ὅσονπερ τρία στάδια, xai ἔπειτεν συμμίσγει ἐς τὠυτό" 
οὔνομα δέ οἱ ᾿Θερόη. ϑυγατέρα δὲ ταύτην λέγουσι εἶναι 
σωποῦ οἱ ἐπιχώριοι. ἐς τοῦτον δὴ τὸν χῶρον ἐβουλεύ- 
σαντο μεταναστῆναι, ἵνα χαὶ ὕδατι ἔχωσι χρᾶσϑαι ἀφϑόνῳ, 
xal οἱ ἱχυπτέες σφέας μὴ σινοίατο, ὥσπερ κατιϑὺ ἐόντων. 
μεταχινέεσϑαί τε ἐδόχεε τότε, ἐπεὰν τῆς νυχτὸς ἢ δευτέρη 

φυλαχή, ὡς ἂν μὴ ἰδοίατο οἱ Πέρσαι ἐξορμεομένους xol 
σφεας ἑπόμενοι ταράσσοιεν οἱ ἱτιττόται. ἀπιχομένων δὲ 
ἐς τὸν χῶρον τοῦτον, τὸν δὴ ἢ ̓ Ισωπὶς ᾿Θερόη πιερισχί- 
ζεται ῥέουσα ἐκ τοῦ Κιϑαιρῶνος, ὑπὸ τὴν νύχτα ταύτην 
ἐδόχεε τοὺς ἡμίσεας ἀττοστέλλειν τοῦ στρατοπέδου πρὸς 

τὸν Κιϑαιρῶνα, ὡς ἀναλάβοιεν τοὺς ὀπέονας τοὺς ἐπὶ τὰ 
σιτία οἰχομένους" ἦσαν γὰρ ἐν τῷ Κιϑαιρῶνι ἀπολελαμι- 
μένοι. ταῦτα βουλευσάμενοι ἐχείνην μὲν τὴν ἡμέρην πᾶσαν 
σιροσχειμένης τῆς ἵππου εἶχον πόνον ἄτρυτον. ὡς δὲ ἢ 
τε ἡμέρη ἔληγε καὶ οἱ ἱχυττέες ἐπέπαυντο, νυχτὸς δὴ γινο- 
μένης xal ἐούσης τῆς ὥρης ἐς τὴν δὴ συνεχέετό σφι ἀπαλ- 
λάσσεσϑαι, ἐνθαῦτα ἀερϑέντες οἱ σπτολλοὶ ἀτιαλλάσσοντο, 

ἐς μὲν τὸν χῶρον ἐς τὸν συνεχέετο οὐκ ἐν νόῳ ἔχοντες, oi 

δὲ ὡς ἐχινήϑησαν, ἔφευγον ἄσμενοι τὴν tov σπιρὸς τὴν 
Πλαταιέων πόλιν, φεύγοντες δὲ ἀπιχνέονται ἐπὶ τὸ Ἡραῖον. 
τὸ δὲ πρὸ τῆς πόλιός ἐστι τῆς Πλαταιέων, εἴχοσι στα- 
δίους ἀπὸ τῆς κρήνης τῆς Γαργαφίης ἀττέχον. ἀπικόμενοι 
δὲ ἔϑεντο τιρὸ τοῦ ἱροῦ τὰ ὅπλα. xci οἱ μὲν περὶ τὸ 
Ἡραῖον ἐστρατοπεδεύοντο, Παυσανίης δὲ ὁρέων σφέας 
ἀπαλλασσομένους ἐκ τοῦ στρατοπέδου :ταρήγγελλε xal 
τοῖσι “αχεδαιμονίοισι ἀναλαβόντας τὰ ὅπλα ἰέναι χατὰ 
τοὺς ἄλλους τοὺς προϊόντας, νομίσας αὐτοὺς ἐς τὸν χῶρον 

ἰέναι, ἐς τὸν συνεϑήχαντο. ἐνθαῦτα οἱ μὲν ἄλλοι ἄρτιοι 
ἦσαν τιῦν ταξιάρχων πείϑεσθϑαι Παυσανίῃ, “Ιμομφάρετος 

δὲ ὃ Πολιάδεω λοχηγέων τοῦ Πιτανητέων λόχου οὐχ ἔφη 
τοὺς ξείνους φεύξεσθαι οὐδὲ ἑχὼν εἶναι αἰσχυνέειν τὴν 

Σπάρτην, ἐϑώμαζέ τε ὁρέων τὸ ποιεύμενον ἅτε οὐ πταρα- 
γενόμενος τῷ προτέρῳ λόγῳ. ὃ δὲ Παυσανίης τε καὶ ὃ 
Εὐρυάναξ δεινὸν μὲν ἐπτοιεῦντο τὸ μὴ τιείϑεσθϑαι ἐκεῖνον 
σφίσι, δεινότερον δὲ ἔτι, ἐχείνου ταῦτα νενωμένου, ἀπολι- 

πεῖν τὸν λόχον τὸν Πιταγήτην, μὴ ἣν ἀπολίπωσι ποιεῦντες 
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τὰ συνεϑήχκαντο τοῖσι ἄλλοισι Ἕλλησι, ἀπόληται ὑπτολει- 
φϑεὶς αὐτός τε μομφάρετος zal οἱ μετ᾽ αὐτοῦ. ταῦτα 
λογιξόμενοι ἀτρέμας εἶχον τὸ στρατόπεδον τὸ “αχωνιχόν, 
χαὶ ἐπειρέοντο πείϑοντές μιν ὡς οὐ χρεὼν εἴη ταῦτα 
σιοιέειν. χαὶ οἱ μὲν παρηγορέοντο Ἰμομφάρετον μοῦνον 

«Ἱαχεδαιμονίων τε xal Τεγεητέων λελειμμένον, ϑηναῖοι 

δὲ ἐποίευν τοιάδε" εἶχον ἀτρέμας σφέας αὐτοὺς ἵνα ἐτά- 
χϑησαν, ἐπιστάμενοι và “αχεδαιμονίων φρονήματα ὡς 
ἄλλα φρονεόντων χαὶ ἄλλα λεγόντων. ὡς δὲ ἐχινήϑη τὸ 
στρατόπεδον, ἔπεμπον σφέων ἱπιτέα ὀψόμενόν τε εἰ 
πορεύεσϑαι ἐπιχειρέοιεν οἱ Σπαρτιῆται, εἴ τε χαὶ τὸ 
παράπαν μὴ διανοεῦνται ἀπαλλάσσεσϑαι, ἐπείρεσϑαί τε 
Παυσανίην τὸ χρεὼν εἴη “τοιέειν. ὡς δὲ ἀπίχετο ὃ χῆρυξ 
ἐς τοὺς “αχεδαιμονίους, ὥρα τέ σφεας χατὰ χώρην τετα- 

γμένους xol ἐς νείχεα ἀπιγμένους αὐτῶν τοὺς πρώτους. 

ὡς γὰρ δὴ παρηγορέοντο τὸν μομφάρετον 0 τὲ Βὐρυάναξ 
χαὶ ὃ Παυσανίης μὴ κινδυνεύειν μένοντας μούνους “αχε- 
δαιμονίων, οὔ xag ἔπειϑον, ἐς ὃ ἐς νείχεά τε συμττεσόντες 

ἀπίχατο καὶ ὃ κῆρυξ τῶν ᾿ϑηναίων πταρίστατό σφι ἄπι- 
yuévog. νειχέων δὲ ὃ Ἡμομφάρετος λαμβάνει πέτρον 
ἀμφοτέρῃσι τῆσι χερσί, καὶ τιϑεὶς πρὸ ποδῶν τῶν Παυ- 
σανίεω pii τῇ ψήφῳ ψηφίζεσθαι ἔφη μὴ φεύγειν τοὺς 
ξείνους, ξεένους λέγων τοὺς βαρβάρους. ὃ δὲ μαινόμενον 
xci οὐ φρενήρεα χαλέων ἐχεῖνον πρός τε τὸν ϑηναίων 
χήρυκα ἐπειρωτέοντα τὰ ἐντεταλμένα λέγειν ὃ IIavoavínc 
ἐχέλευε τὰ παρεόντα σφι πρήγματα, ἐχρήϊζέ τε τῶν “9η- 
γαίων προσχωρῆσαΐ τε πρὸς ἑωυτοὺς xci ποιέειν σπτερὶ 

- 3 , , » M - AC € * 2 , 

56 τῆς ἀπόδου τάττερ ἂν xol σφεῖς. καὶ ὃ uiv ἀπαλλάσ- 
2 * 3 , M M 2 M 3 , 

σετο ἐς τοὺς ϑηναίους. τοὺς δὲ ἐπεὶ ἀναχρινομένους 
σιρὸς ἑωυτοὺς ἠὼς κατελάμβανε, ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ κατή- 

ς , 2 , ' ) , , 

μενος 0 Παυσανίης ov δοχέων τὸν “μομφάρετον λεέψεσϑαι 

τῶν ἄλλων “αχεδαιμονίων ἀποστειχόντων, τὰ δὴ χαὶ ἐγέ- 
γετο, σημήνας ἀπῆγε διὰ τῶν κολωνῶν τοὺς λοιποὺς ττάν- 
τας εἵποντο δὲ καὶ Τεγεῆται. “Ιϑηναῖοι δὲ ταχϑέντες 
ἤϊσαν τὰ ἔμπαλιν ἢ «Τ]αχεδαιμόνιοι. oL μὲν γὰρ τῶν τε 
ὄχϑων ἀντείχοντο καὶ τῆς ὑπτωρέης τοῦ Κιϑαιρῶνος, φο- 

βεόμενοι τὴν ἵππον, ϑηναῖοι δὲ χάτω τραφϑέντες ἐς τὸ 

“αὐ. Ado. 
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πεδίον. ἡμομφάρετος δὲ ἀρχήν τε οὐδαμὰ Óoxéov IIav- 5t 
σανίην τολμήσειν σφέας ἀττολιπεῖν περιείχετο αὐτοῦ μέ- 
vovrag μὴ ἐχλιπεῖν τὴν τάξιν. προτερεόντων δὲ τῶν σὺν 
Παυσανίῃ, καταδόξας αὐτοὺς ἰϑέῃ τέχνῃ ἀπολιπεῖν αὐτόν, 

ἀναλαβόντα τὸν λόχον τὰ ὅπλα ἢγε βάδην πρὸς τὸ ἄλλο 
σεῖφος. τὸ δὲ ἀπελϑὸν ὅσον τε δέκα στάδια ἀνέμενε τὸν 

μομφαρέτου λόχον, περὶ ποταμὸν Μολόεντα ἱδρυμένον 
“ἰργιόπιόν τὲ χῶρον χαλεόμενον, τῇ zai “ήμητρος Ἔλευ- 
σινίης ἱρὸν ἧσται" ἀνέμενε δὲ τοῦδε εἵνεκεν, ἵνα ἢν μὴ 
ἀπολείπῃ τὸν χῶρον ἐν τῷ ἐτετάχατο ὃ Ἡμομφάρετός τε 
xal ὃ λόχος, ἀλλ᾽ αὐτοῦ μένωσι, βωϑέοι ὀπίσω παρ᾽ ἐχεί- 
vovg. xci οἵ τε ἀμφὶ τὸν μομφάρετον παρεγίνοντό σφι, 
zal ἡ ἵππος ἢ τῶν βαρβάρων προσεχέετο πᾶσα. οἱ γὰρ 
ἱππόται ἐποίευν οἷον xal ξώϑεσαν ποιέειν αἰεί, ἰδόντες 
δὲ τὸν χῶρον χεινὸν ἐν τῷ ἐτετάχατο οἱ Ἕλληνες τῇσι 
σιροτέρῃσι ἡμέρῃσι, ἤλαυνον τοὺς ἵππους αἰεὶ τὸ πρόσω 
zal ἅμα καταλαβόντες προσεχέατό σφι. 

Μαρδόνιος δὲ ὡς ἐπύϑετο τοὺς Ἕλληνας ἀποιχομένους 53 

ὑπὸ νύχτα εἶδέ τε τὸν χῶρον ἐρῆμον, καλέσας τὸν “ηρι- 
σαῖον Θώρηχα καὶ τοὺς ἀδελφεοὺς αὐτοῦ Εὐρύπυλον xal 
Θρασυδήϊον ἔλεγε" " e) παῖδες λεύεω, ἔτι τί λέξετε τάδε 
ὁρέοντες ἐρῆμα; ὑμεῖς γὰρ οἵ πλησιόχωροι ἐλέγετε “αχε- 
δαιμονίους οὐ φεύγειν ix μάχης, ἀλλὰ ἄνδρας εἶναι τὰ 
πολέμια πρώτους, τοὺς πρότερόν τε μετισταμένους ἔκ 
τῆς τάξιος εἴδετε, γῦν τε 070 τὴν παροιχομένην γύχτα χαὶ 

| 0i 7 πάντες ὁρέομεν διαδράντας" διέδεξάν τε, ἐπεί σφεας 

| ἔδεε πρὸς τοὺς ἀψευδέως ἀρίστους ἀνϑρώπων μάχῃ δια- 

|! χριϑῆναι, ὅτι οὐδένες ἄρα ἐόντες ἐν οὐδαμοῖσι ἐοῦσι 
Ἕλλησι ἐναπεδειχνύατο. καὶ ὑμῖν μὲν ἐοῦσι Περσέων 

| ἀπείροισι πολλὴ ἔχ γε ἐμεῦ ἐγίνετο συγγνώμη, ἐπαινεόν-- 
των τούτους, τοῖσί τι χαὶ συνηδέατε" ρταβάζου δὲ ϑῶμα 

| xal μᾶλλον ἐποιεύμην τὸ καὶ χαταρρωδῆσαι “αχεδαιμο-- 
| ψίους, χαταρρωδήσαντά τε ἀποδέξασϑαι γνώμην δειλο- 
| τάτην, ὡς χρεὼν εἴη ἀναζεύξαντας τὸ στρατόπεδον ἰέναι 

ἐς τὸ Or ηβαίων c ἄστυ ττολ ἐορχησομένους" τὴν ἔτι πρὸς ἐιμιεῦ 
βασιλεὺς πεύσεται. χαὶ τούτων μὲν ἑτέρωϑιε ἔσται λόγος, 

γῦν δὲ ἐχείνοισι ταῦτα ποιεῦσι οὐχ ἐπιτρεπτέα ἐστί, ἀλλὰ 
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διωχτέοι εἰσὶ ἐς ὃ καταλαμφϑέντες δώσουσι ἡμῖν τῶν δὴ 
ἐποίησαν Πέρσας ττάντων δίχας." ταῦτα εἴτεας ἦγε τοὺς 

, , , ^ 3 * ^ , - 

Πέρσας δρόμῳ διαβάντας vov σωπὸν χατὰ στίβον τῶν 

Ἑλλήνων ὡς δὴ ἀποδιδρησχόντων, ἐπεῖχέ τε ἐπὶ “αχε- 
, ^ , , sw , ^ 

δαιμονίους τε xol Τεγεήτας μούνους" ϑηναίους γὰρ voa- 
, 2 ' , ς Ν - » 2 ΄ , 

πομιένους ἐς τὸ πεδίον ὑπὸ τῶν ὄχϑων ov χατώρα. Πέρσας 
P , , ? ' G * 

δὲ δρέοντες ὡρμημένους διώχειν τοὺς Ἕλληνας οἱ λοιποὶ 
- - , , , , , 

vOv βαρβαρικῶν τελέων ἄρχοντες αὐτίχα πάντες weugav 
' UE ' , - 35 , 

τὰ σημήϊα, καὶ ἐδίωχον ὡς ποδῶν ἕχαστος εἶχον, οὔτε 

χόσμῳ οὐδενὶ κοσιιηϑέντες οὔτε τάξι. xol οὗτοι μὲν βοῇ 
M , ET] , ^ [44 τε xal δμίλῳ ἐπήϊσαν ὡς ἀναρπασόμενοι τοὺς Ἕλληνας, 

Παυσανίης δέ, ὡς προσεχέετο 7) ἵτεπτος, ττέμαψας πρὸς τοὺς 
2 c / ; /9,. CC» 3 Ξ JU 
ϑηναίους ἱππέα λέγει τάδε" “ἄνδρες ϑηναῖοι, ἀγῶνος 
μεγίστου προχειμένου, ἐλευϑέρην εἶναι ἢ δεδουλωμένην 

^ € , d ν᾿ ς ' - , € - 

τὴν Ἑλλάδα, προδεδόμεϑα ὑττὸ τῶν συμμάχων ἡμεῖς τὲ 
ς , M € - € 3 - € M ^ 

οἱ “αχεδαιμιόνιοι xat ὑμεῖς ot ϑηναῖοι ὑπὸ τὴν παροι- 

χοιιένην νύχτα διαδράντων. νῦν ὧν δέδοχται τὸ ἐνθεῦτεν 
τὸ ποιητέον ἡμιῖν, ἀμυνομένους γὰρ τῇ δυνάμεϑα ἄριστα 

ἢ ἡ. 27 , , [4 ' 

περιστέλλειν ἀλλήλους. εἰ μέν νυν ἐς ὑμέας ὥρμησε ἀρχὴν 
cg ) zi C rir N . 37€ 357. ' E). 
ἢ ἵππος, χρῆν δὴ ἡμέας τε xci τοὺς uev ἡμέων τὴν EÀ- 

, 2 , , , - -ν- , 

λάδα οὐ προδιδόντας Τεγεήτας βωϑέειν ὑμῖν" νῦν δέ, ἐς 
€ , ^ “ , , , A ^ ^ 

ἡμέας γὰρ ἅπασα κεχώρηχε, δίκαιοί ἐστε ὑμεῖς πρὸς τὴν 
σπιεζομένην μάλιστα τῶν μοιρέων ἀμυνέοντες ἰέναι. εἰ δ᾽ 
2 2 M ς , , 3 , f^ , 

ἄρα αὐτοὺς ὑμέας χαταλελάβηχε ἀδύνατόν τι βωϑέειν, 
- 2 - ' , , , , 

ὑμεῖς δ᾽ ἡμῖν τοὺς τοξότας ἀττοπέμψαντες χάριν ϑέσϑε. 
συνοίδαιιεν δὲ ὑμῖν ὑπτὸ τὸν παρεόντα τόνδε πόλεμον 

- 443^ , [4 * - , 3 

ἐοῦσι πολλὸν προϑυμοτάτοισι, ὥστε καὶ ταῦτα ἐσαχούειν." 
- αν ΄ ς , ^ 

ταῦτα οἱ ϑηναῖοι ὡς ἐπύϑοντο, ὡρμέατο βωϑέειν xai 

τὰ μάλιστα ἐπαμύνειν. χαί σφι ἤδη στείχουσι ἐπιτι- 
ϑέαται οἱ ἀντιταχϑέντες Ἑλλήνων τῶν μετὰ βασιλέος 

, cr ΄ ΄ - 

γενομένων ὥστε μηχέτι δύνασϑαι Bc 91700 τὸ γὰρ προσ- 
, , , ce , 

χείμενόν σφεας ἐλύπεε. οὕτω δὴ μουνωϑέντες “ακεδαι- 
, Ἢ - 27 M πὸ γ 3 c ' 

μόνιοι καὶ Τεγεῆται, éóvreg σὺν ψιλοῖσι ἀριϑμὸν οἱ μὲν 
πενταχισμύριοι, Τεγεῆται δὲ τρισχίλιοι (οὗτοι γὰρ οὐδαμὰ 

, 3 , ἀπεσχίζοντο ἀπὸ “αχεδαιμονίων), ἐσφαγιάζοντο ὡς συμ- 
βαλέοντες Μαρδονίῳ xol τῇ στρατιῇ τῇ παρεούσῃ. xci 

, , , , , 3 - 

οὐ γάρ σφι ἐγίνετο τὰ σφάγια χρηστά, ἔπιπτον δὲ αὐτῶν 

——" ——— !f!r— - 
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ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ πολλοὶ χαὶ πολλῷ πλεῦνες ἔτρωμα- 
τίζοντο᾽ φράξαντες γὰρ τὰ γέρρα οἱ Πέρσαι ἀπίεσαν τῶν 
τοξευμάτων πολλὰ ἀφειδέως, οὕτω ὥστε πιιεζομένων τῶν 

Σπαρτιητέων «ol τῶν σφαγίων οὐ γινομένων ἀποβλέψαντα 

τὸν Παυσανίην πρὸς τὸ Ἡραῖον τὸ Πλαταιέων ἐπιχαλέ- 
σασϑαι τὴν ϑεόν, χρηΐζοντα μηδαμῶς σφεας ψευσϑῆναι 
τῆς ἐλπίδος. ταῦτα δ᾽ ἔτι τούτου ἐπικαλεομένου πιροεξα- 
γαστάντες πρότεροι οἱ Τεγεῆται ἐχώρεον ἐς τοὺς βαρβά- 
ρους, καὶ τοῖσι “αχεδαιμονίοισι αὐτίχα μετὰ τὴν εὐχὴν 
τὴν Παυσανίεω ἐγίνετο ϑυομένοισι τὰ σφάγια χρηστά. 
ὡς δὲ χρόνῳ χοτὲ ἐγένετο, ἐχώρεον xal οὗτοι ἐπὶ τοὺς 
Πέρσας, καὶ οἱ Πέρσαι ἀντίοι τὰ τόξα μετέντες. ἐγίνετο 
δὲ πρῶτον περὶ τὰ γέρρα μάχη. ὡς δὲ ταῦτα ἐπεπτώχεε, 
ἤδη ἐγίνετο ἢ μάχη ἰσχυρὴ σταρ᾽ αὐτὸ τὸ Ζημήτριον xal 
χρόνον ἐπὶ πολλόν, ἐς ὃ ἀπίχοντο ἐς ὠϑισμόν" τὰ γὰρ 
δούρατα ἐπιλαμβανόμενοι χατέχλων οἱ βάρβαροι. λήματι 

μέν νυν καὶ ῥώμῃ οὐχ ἕσσονες ἦσαν. οἱ Πέρσαι, ἄνοπλοι 
δὲ ἐόντες χαὶ πρὸς ἀμ ην ὧν ἦσαν καὶ οὐχ ὁμοῖοι 
τοῖσι ἐναντίοισι σοφίην. προεξαΐσσοντες δὲ κατ᾽ ἕνα xal 
δέχα, καὶ τιλεῦνές τε xal ἐλάσσονες συστρεφόμενοι, ἐσέ- 
χζιπτον ἐς τοὺς Σπαρτιήτας καὶ διεφϑείροντο. τῇ δὲ 
ἐτύγχανε αὐτὸς ἐὼν Μαρδόνιος ἀπ᾽ ἵπττου τε μαχόμενος 
λευκοῦ ἔχων τε περὶ ἑωυτὸν λογάδας Περσέων τοὺς ἀρί- 
στους χιλίους, ταύτῃ δὲ xai μάλιστα τοὺς ἐναντίους éníe- 
σαν. ὅσον μέν νυν χρόνον Μαρδόνιος περιῆν, οἱ δὲ ἀντεῖχον 
xai ἀμυνόμενοι κατέβαλλον πολλοὺς τῶν “αχεδαιμονίων, 

ὡς δὲ Μαρδόνιος ἀ:τέϑανε xal τὸ σπιερὶ ἐχεῖνον τεταγμένον 

ἐὸν ἰσχυρότατον ἔπεσε, οὕτω δὴ χαὶ οἱ ἄλλοι ἐτράποντο 
xal εἶξαν τοῖσι “αχεδαιμονίοισι. πλεῖστον γάρ σφεας 
ἐδηλέετο ἡ ἐσθὴς ἐρῆμος ἐοῦσα ὅπλων" πρὸς γὰρ ὁπλίτας 
ἐόντες γυμνῆτες ἀγῶνα ἐποιεῦντο. ἐνθαῦτα ἢ τε δίχη τοῦ 
φόνου τοῦ “εωνίδεω xarà τὸ χρηστήριον τοῖσι Στταρτιή- 
τῃσι ix Μαρδονίου ἐπετελέετο, xoci νίχην ἀναιρέεται χαλ- 
λίστην ἁττασέων τῶν ἡμεῖς tóuev Παυσανίης ὃ Κλεομβρό- 
του τοῦ Ἀναξανδρίδεω. τῶν δὲ κατύπερϑέ οἱ προγόνων 

τὰ οὐνόματα εἴρηται ἐς εωνίδην" ὠυτοὶ γάρ σφι τυγχά- 
γουσι ἐόντες. ἀποϑνήσχει δὲ Μαρδόνιος ὑπὸ “ριμνήστου 
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2 * Ψ p , « , cr * * 

ἀνδρὸς ἐν Σπάρτῃ Àoyíuov, ὃς χρόνῳ ὕστερον μετὰ τὰ 
ἡηδικὰ ἔχων ἄνδρας τριηχοσί βαλε ἐν Σ λή Μηδιχὰ ἔχ νδρας τριηχοσίους συνέβαλε ἐν Στενυχλήρῳ 

, 3 , - 2 ΄ 

πολέμου ἐόντος Μεσσηνίοισι ττᾶσι χαὶ αὐτός τε ἀπτέϑανε 
* c , 2 ' ^ c , ς 2) , 

χαὶ οἱ τριηχόσιοι. ἐν δὲ Πλαταιῆσι oi Πέρσαι ὡς ἐτρά- 

πόντο ὑπὸ τῶν “Ταχεδαιμονίων, ἔφευγον οὐδένα χόσμον 
ἐς τὸ στρατόπεδον τὸ ξωυτῶν χαὶ ἐς τὸ τεῖχος τὸ ξύλινον, 

SMEs | ΄ 3 , - d - , cr 

τὸ ἐποιήσαντο ἐν μοίρῃ τῇ Θηβαΐδι. ϑῶμα δέ μοι ὅχως 

παρὰ τῆς Δήμητρος τὸ ἄλσος μαχομένων οὐδὲ εἷς ἐφάνη 
τῶν Περσέων οὔτε ἐσελϑὼν ἐς τὸ τέμενος οὔτε ἐναποϑα- 
vov, περί τε τὸ ἱρὸν οἵ πλεῖστοι ἐν τῷ βεβήλῳ ἔπεσον. 
δοχέω δέ, εἴ τι περὶ τῶν ϑείων πρηγμάτων δοχέειν δεῖ, 

* 3 , , , M * 

ἡ ϑεὸς αὐτή σφεας ovx ἐδέχετο ἐμτερήσαντας τὸ ἱρὸν τὸ 
2 3 - 2 , 

ἐν ᾿Ελευσῖνι [ἀνάχτορον]. 
€ , , * - , 

Αὕτη μέν vvv 1) μάχη ἐπὶ τοσοῦτο ἐγένετο, ρτάβαζος 
δὲ ὃ Φαρνάχεος αὐτίχα τε οὐχ ἠρέσχετο xav ἀρχὰς λει- 

, ,ὔ 2 ' , * , M 

σιομέγου Μαρδονίου ἀπὸ βασιλέος, καὶ τότε πολλὰ ἅπα- 

γορεύων οὐδὲν ἤνυε συμβάλλειν οὐχ ἐῶν" ἐποίησέ τε αὐτὸς 
, 3 , - - 

τοιάδε ὡς οὐχ ἀρεσχόμενος τοῖσι τιρήγμασι τοῖσι ἐκ Mag- 
, , € , c. 3 , 5 

δονίου ποιευμένοισι. τῶν ἐστρατήγες ὃ Ἄρτάβαζος (εἶχε 
δὲ δύναμιν οὐχ ὀλίγην, ἀλλὰ xci ἐς τέσσερας μυριάδας 
2 , ἣν , " , ce Ἰς Δ τῶν 

ἀνθρώπων περὶ ἑωυτόν), τούτους, ὅχως 1, συμβολὴ ἐγίνετο, 
m , S» ^ P] , 2 * - , 

εὖ ἐξεπιστάμενος và ξιιελλε ἁἀποβήσεσϑαι ἄπο τῆς μάχης, 
3. , ^ ' P] » , 

ἦγε χατηρτισμένος, τταραγγείλας κατὰ τὠυτὸ ἰέναι πάντας 
- M € vJ c ΄ - 

τῇ ἂν αὐτὸς ἐξηγέηται, ὅχως ἂν αὐτὸν ὅρέωσι σπουδῆς 
! - , ς 5 - ' 
ἔχοντα. ταῦτα παραγγείλας ὡς ἐς μάχην ἡγε δῆϑεν τὸν 

, , M - ς τ c IN WI £ T 
στρατόν. προτερέων δὲ τῆς ὁδοῦ ὥρα xai δὴ φεύγοντας 

^ , c X 3 4 M R] * , 

τοὺς Πέρσας. οὕτω δὴ οὐχέτι τὸν αὐτὸν κόσμον χατη- 
, * ^ , 2 , t. , 2) « 

γέετο, ἀλλὰ τὴν ταχίστην ἐτρόχαϊζε φεύγων οὔτε ἐς τὸ 
ε' “, 2" 2 ^ ,ὕ 74 AA 2 » 24 ἐπ 

ξύλινον τεῖχος οὔτε ἐς τὸ Θηβαίων τεῖχος, ἀλλ ἐς Φωχξας, 
2 /^ € , 2 * * € , ej , 

ἐθέλων ὡς τάχιστα ἐπὶ vov Ἑλλήστοντον ἀπιχέσϑαι. 
* * € ' , 9 , - We € ΄ 

χαὶ δὴ οὗτοι μὲν ταύτῃ ἑτράποντο, τῶν δὲ ἄλλων Ἑλλή- 
vov τῶν μετὰ βασιλέος ἐϑελοχαχεόντων Βοιωτοὶ ϑη- 

, , 3 , , 

γαίοισι ἐμαχέσαντο χρόνον ἐπὶ συχνόν. ot yàg μηδίζοντες 
τῶν Θηβαίων, οὗτοι εἶχον πιροϑυμίην οὐχ ὀλίγην μαχό- 

, * , cr c , μεγοί τὲ χαὶ οὐχ ἐϑελοχαχέοντες, οὕτω (UOTE TQU)XOOLOL 
2 d c -€- M 2 2 “- » [τοῖς ἈΕῚ 

αὐτῶν οἱ πρῶτοι χαὶ ἄριστοι ἐνθαῦτα ἔπεσον ὑπ 'ϑη- 
γαίων" ὡς δὲ ἐτράποντο καὶ οὗτοι, ἔφευγον ἐς τὰς Θήβας. 
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2 - c , ν - » , € - 

ov τῆπερ oi Πέρσαι. xol τῶν ἄλλων συμμάχων o πᾶς 
cr » , 2 M » 2 , 

ὅμιλος οὔτε διαμαχεσάμενος οὐδενὶ οὔτε τι ἀποδεξάμενος 
ἔφευγον. δηλοῖ τέ μοι, ὅτι πάντα τὰ πρήγματα τῶν βαρ- 

» , ri i βάρων ἤρτητο ἐκ Περσέων, εἰ xal τότε οὗτοι πρὶν ἢ καὶ 
συμμῖξαι τοῖσι ττολεμίοισι ἔφευγον, ὅτι xci τοὺς Πέρσας 
[24 [44 , ^ - - 

ὥρεον. οὕτω τὲ πᾶντες ἔφευγον πλὴν τῆς ἵππου τῆς τε 
, , ce - Ν 

ἄλλης καὶ Βοιωτίης. αὕτη δὲ τοσαῦτα προσωφέλεε τοὺς 
φεύγοντας, αἰεί τε πρὸς τῶν πολεμίων ἄγχιστα ξοῦσα, 

ἀπέργουσά τε τοὺς φιλίους φεύγοντας ἀπὸ τῶν Ἑλλήνων. 
οἱ μὲν δὴ νιχέοντες εἵποντο τοὺς Ξέρξεω διώχοντές τὲ 
χαὶ φονεύοντες, ἐν δὲ τούτῳ τῷ γινομένῳ φόβῳ ἀγγέλ- 
λεται τοῖσι ἄλλοισι Ἕλλησι τοῖσι τεταγμένοισι περὶ τὸ 
€ - 2 , - , , 

Ἡραῖον καὶ ἀττογενομένοισι τῆς μάχης, ὅτι μάχη v6 γέγονε 
χαὶ νικῷεν οἱ μετὰ Παυσανίεω. οἱ δὲ ἀχούσαντες ταῦτα 

2 , , ΄, ς ' 2 M , 2 , οὐδένα xóguov ταχϑέντες οἵ uiv ἀμφὶ Κορινϑίους érod- 
πόοντο διὰ τῆς ὑπωρέης καὶ τῶν χολωνῶν τὴν φέρουσαν 
2 2 ' C - - , € b 2 M , 
ἄνω (9v τοῦ ἱροῦ τῆς Zhjugrgoc, ot δὲ ἀμφὶ Μεγαρέας 

τὲ χαὶ Φλιασίους διὰ τοῦ τιεδίου τὴν λειοτάτην τῶν ὅδῶν. 
, 3 ^ - , , , ' ἐπείτε δὲ ἀγχοῦ τῶν ττολεμίων ἐγίνοντο oí Meyagéeg xai 

Φλιάσιοι, ἀπιδόντες σφέας οἱ τῶν Θηβαίων ἱππόται ἐπει- 

γομένους οὐδένα xóouov ἤλαυνον ἐτ αὐτοὺς τοὺς ἵππους, 

τῶν ἱχτπάρχεε ᾿σωπόδωρος ὃ Τιμάνδρου. ἑσπεσόντες δὲ 
χατεστόρεσαν αὐτῶν ἑξαχοσίους, τοὺς δὲ λοιτοὺς κατή- 

, 2 ' - (3 ' $73 2 ' 
ραξαν διώχοντες ἐς τὸν Κιϑαιρῶνα. οὗτοι μὲν δὴ ἐν οὐδενὶ 

Ψ 3 , c " , « € »f c c 

λόγῳ ἀπώλοντο, oi δὲ Πέρσαι «ai ὃ ἄλλος ομιλος ὡς 

χατέφυγον ἐς τὸ ξύλινον τεῖχος, ἔρϑησαν ἐπὶ τοὺς πύρ- 
γους ἀναβάντες πρὶν ἢ τοὺς “αχεδαιμονίους ἀπτικέσϑαι. 
ἀναβάντες δὲ ἐφράξαντο ὡς ἐδυνέατο ἄριστα τὸ τεῖχος. 
προσελϑόντων δὲ τῶν “αχεδαιμονίων κατεστήχεέ σφι τει- 
χομαχίη ἐρρωμενεστέρη. ἕως μὲν γὰρ ἀ:τῆσαν οἱ ϑηναῖοι, 
οἱ δ᾽ ἠμύνοντο καὶ πολλῷ τιλέον εἶχον τῶν “αχεδαιμονίων 
e 2 2 , , ς . C37 
ὥστε οὐκ ἐπισταμένων τειχομαχέειν, ὡς δὲ σφι οἱ ϑη- 

γαῖοι τεροσῆλϑον, οὕτω δὴ ἰσχυρὴ ἐγίνετο τειχομαχίη καὶ 
χρόνον ἐπτὶ πολλόν. τέλος δὲ ἀρετῇ τε xal λιπαρίῃ ἐπέ- 

3 - - , à» - ' βησαν ϑηναῖοι τοῦ τείχεος xal ἤρειπον, τῇ δὴ ἐσεχέοντο 
ἱ Ἕλλη ὅτοι δὲ ἐσῆλϑον Τεγεῆται ἐς τὸ τεῖχος, zai οἱ Ἕλληνες. πρῶτοι δὲ ἐσῆλϑον Τεγεῆται ἐς τὸ τεῖχος, xai 
Ν ' ^ Y , * 3 c , 

τὴν σχηγὴν τὴν Μαρδονίου οὗτοι ἦσαν οἱ διαρττάσαντες, 
Herodoti vol. II. 18 

68 

63 
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τά τε ἄλλα ἐξ αὐτῆς xol τὴν φάτνην τῶν ἵππων ἐοῦσαν 
χαλχέην πᾶσαν καὶ ϑέης ἀξίην. τὴν μέν νυν φάτνην ταύ- 
τὴν τὴν Μαρδονίου ἀνέϑεσαν ἐς τὸν νηὸν τῆς “λέης 'ϑη- 
γαίης Τεγεῆται, τὰ δὲ ἄλλα ἐς τὠυτό, ὅσαπερ ἔλαβον, 
ἐσήνειχαν τοῖσι “Ἕλλησι. οἱ δὲ βάρβαροι οὐδὲν ἔτι στῖφος 
ἐποιήσαντο πεσόντος τοῦ τείχεος οὔτε τις αὐτῶν ἀλχῆς 
ἐμέμνητο, ἀλύχταζόν τε οἷα ἐν ὀλίγῳ χώρῳ πεφοβημένοι 
τε xol πολλαὶ μυριάδες χατειλημέναι ἀνϑρώπων. παρὴν 
τὲ τοῖσι Ἕλλησι φονεύειν οὕτω ὥστε τριήχοντα μυριάδων 
στρατοῦ, χαταδεουσέων τεσσέρων, τὰς ἔχων ρτάβαζος 

ἔφευγε, τῶν λοιπέων μηδὲ τρεῖς χιλιάδας περιγενέσϑαι. 
“Ἱαχεδαιμονίων δὲ τῶν ἐκ Σπάρτης ἀπέϑανον οἱ πάντες 
ἐν τῇ συμβολῇ εἷς xal ἐνενήχοντα, Τεγεητέων δὲ éxxat- 
δεχα, ᾿Ιϑηναίων δὲ δύο xai πεντήχοντα. 

"Hoíovevoe δὲ τῶν βαρβάρων πεζὸς μὲν ὃ Περσέων, 
ἕγτττος δὲ ἡ Σαχέων, ἀνὴρ δὲ λέγεται Μαρδόνιος" Ἑλλήνων 
δέ, ἀγαϑῶν γενομένων χαὶ Τεγεητέων xol ίϑηναίων, 
ὑπερεβάλοντο ἀρετῇ “Ιαχεδαιμόνιοι. ἄλλῳ μὲν οὐδενὶ ἔχω 
ἀποσημήνασϑαι (ἅπαντες γὰρ οὗτοι τοὺς xor ἑωυτοὺς 
ἐνίχεον), ὅτι δὲ χατὰ τὸ ἰσχυρότατον προσηνείχϑησαν καὶ 
τούτων ἐχράτησαν. χαὶ ἄριστος ἐγένετο μαχρῷ Zguozó- 
Ónuog κατὰ γνώμας τὰς ἡμετέρας, ὃς ἐκ Θερμοπυλέων 
μοῦνος τῶν τριηχοσίων σωϑεὶς εἶχε ὄνειδος χαὶ ἀτιμίην. 
μετὰ δὲ τοῦτον ἠρίστευσαν Ποσειδώνιός τε χαὶ Φιλοχύων 
χαὶ μομφάρετος ὃ Σπαρτιήτης. χαίτοι γενομένης λέσχης 
ὃς γένοιτο αὐτῶν ἄριστος, ἔγνωσαν οἱ πιαραγενόμενοι 
Σπαρτιητέων Ἀριστόδημον μὲν βουλόμενον φανερῶς ἄττο-- 
ϑανεῖν ἐκ τῆς πταρεούσης οἱ αἰτίης, λυσσέοντά τε xal ἐχλι- 
πόντα τὴν τάξιν ἔργα ἀποδέξασϑαι μεγάλα, Ποσειδώνιον 
δὲ οὐ βουλόμενον ἀποϑνήσχειν ἄνδρα γενέσϑαι ἀγαϑόν" 
τοσούτῳ τοῦτον εἶναι ἀμείνω. ἀλλὰ ταῦτα μὲν καὶ φϑόνῳ 
ἂν εἴποιεν, οὗτοι δὲ τοὺς κατέλεξα πάντες, πλὴν Ἄριστο- 
δήμου, τῶν ἀποθανόντων ἐν ταύτῃ τῇ μάχῃ, τίμιοι ἐγέ- 
γοντο, “ριστόδημος δὲ βουλόμενος ἀποϑανεῖν διὰ τὴν 
προειρημένην αἰτίην οὐχ ἐτιμήϑη. οὗτοι μὲν τῶν ἐν Πλα- 
ταιῇσι οὐνομαστότατοι ἐγένοντο. Καλλιχράτης γὰρ ἔξω τῆς 
μάχης ἀπέϑανε, ἐλϑὼν ἀνὴρ κάλλιστος ἐς τὸ στρατόττεδον 
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τῶν τότε Ἑλλήνων, ob μοῦνον αὐτῶν “αχεδαιμονίων, ἀλλὰ 
καὶ τῶν ἄλλων Ἕλλήνων, ὅς, ἐπειδὴ ἐσφαγιάζετο Παυ-- 
σαγίης, κατήμενος ἐν τῇ τάξι ἐτρωματίσϑη τοξεύματι τὰ 
πλευρά. χαὶ δὴ οἱ μὲν ἐμάχοντο, ὃ δ᾽ ἐξενηνειγμένος 
ἐδυσϑανάτεέ τε xal ἔλεγε πρὸς “ρίμνηστον, ἄνδρα Πλα- 
ταιέα οὐ μέλειν οἱ ὅτι πρὸ τῆς Ἑλλάδος ἀποϑνήσχει, ἀλλ 
ὅτι οὐχ ἐχρήσατο τῇ χειρὶ xoi ὅτι οὐδέν ἐστί οἱ ἄποδε- 
δεγμένον ἔργον ἑωυτοῦ ἄξιον προϑυμεομέγου ἀποδέξα- 
σθαι. ϑηναίων δὲ λέγεται εὐδοχιμῆσαι Σωφάνης ὃ 
Εὐτυχίδεω, ἐὼν δήμου Ζεχελειῆϑεν, Ζεχελέων δὲ τῶν κοτὲ 

ἐργασαμένων ἔργον χρήσιμον ἐς τὸν πάντα χρόνον, ὡς 
αὐτοὶ ᾿Ιϑηναῖοι λέγουσι. ὡς γὰρ δὴ τὸ πάλαι χατὰ Ἑλένης 
κομιδὴν Τυνδαρίδαι ἐσέβαλον ἐς γὴν τὴν ᾿ττιχὴν σὺν 
στρατοῦ τιλήϑεϊ καὶ ἀνίστασαν τοὺς δήμους, οὐχ εἰδότες 
ἵνα ὑπεξεχέετο ἡ Ἑλένη, τότε λέγουσι τοὺς Δεχελέας, οἱ 

δὲ αὐτὸν “έχελον ἀχϑόμενόν τε τῇ Θησέος ὕβρι καὶ δει- 
μαίνοντα περὶ πάσῃ τῇ “Ιϑηναίων χώρῃ, ἐξηγησάμενόν 
σφι τὸ τᾶν τερῆγμα κατηγήσασϑαι ἐπὶ τὰς Ἡφίδνας, τὰς 
δὴ Τιταχὸς ἐὼν αὐτόχϑων χαταπροδιδοῖ Τυνδαρίδῃσι. 
τοῖσι δὲ Ζεχελεῦσι ἐν Σττάρτῃ ἀπὸ τούτου τοῦ ἔργου &ré- 
λειά τε καὶ προεδρίη διατελέει ἐς τόδε αἰεὶ ἔτι ἐοῦσα, 
οὕτω ὥστε χαὶ ἐς τὸν πόλεμον τὸν ὕστερον τιολλοῖσι ἔτεσι 
τούτων γενόμενον “Ιϑηναίοισί ve xoi Πελοννησίοισι σινο- 
μένων τὴν ἄλλην Aviuxiyv “αχεδαιμονίων «“]εχελείης ἄττο-- 
σχέσϑαι. τούτου τοῦ δήμου ἐὼν ὃ Σωφάνης καὶ ἀριστεύ- 
σας τότε ϑηναίων, διξοὺς λόγους λεγομένους ἔχει, τὸν 
μὲν ὡς &x τοῦ ζωστῆρος τοῦ ϑώρηχος ἐφόρεε χαλκέῃ ἁλύσι 
δεδεμένην ἄγχυραν σιδηρέην, τὴν ὅχως πιελάσειε ἀτιιχνεό- 
μενος τοῖσι ττολεμίοισι βαλλέσχετο, ἵνα δή μιν οἱ ττολέμιοι 
ἐχχίπτοντες ἔχ τῆς τάξιος μεταχινῆσαι μὴ δυναίατο" 
γιγνομένης δὲ φυγῆς τῶν ἐναντίων ἐδέδοχτο τὴν ἄγκυραν 
ἀναλαβόντα οὕτω διώκειν. οὗτος μὲν οὕτω λέγεται, ὃ δ᾽ 
ἕτερος τῶν λόγων τῷ πρότερον λεχϑέντι ἀμφισβατέων 
λέγεται, ὡς ἐπὶ ἀσττίδος αἰεὶ στεριϑεούσης xal οὐδαμὰ 
ἀτρεμιζούσης ἐφόρεε ἐπίσημον ἄγχυραν, καὶ οὐχ ἔχ τοῦ 
ϑώρηχος δεδεμένην σιδηρέην. ἔστι δὲ καὶ ἕτερον Σωφάνεϊ 

^ , e , 2 , 

λαμτιρὸν ἔργον ἐξεργασμένον, ὅτι περιχατημένων ϑηναίων 
18* 

1 
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Aiyway Εὐρυβάτην τὸν Aoysiov, ἄνδρα πεντάεϑλον, & 
σροχλήσιος ἐφόνευσε. αὐτὸν δὲ Σωφάνεα χρόνῳ ὕστερον 
τούτων χατέλαβε ἄνδρα γενόμενον ἀγαϑόν, ϑηναίων 
στρατηγέοντα ἅμα “εάγρῳ τῷ Γλαύχωνος, ἀποϑανεῖν 
ὑπὸ Ἠδωνῶν ἐν ΔΖάτῳ τιερὶ τῶν μετάλλων τῶν χρυσέων 
μαχόμενον. 

Ὡς δὲ τοῖσι Ἕλλησι ἐν Πλαταιῇσι χατέστρωντο οἱ βάρ- 
βαροι, ἐνϑαῦτά σφι ἐπῆλϑε γυνὴ αὐτόμολος, ἣ ἐπειδὴ 
ἔμαϑε ἀπολωλότας τοὺς Πέρσας xal νιχέοντας τοὺς EÀ- 
ληνας, ἐοῦσα τεαλλαχὴ Φαρανδάτεος τοῦ Τεάσπιος ἀνδρὸς 
Πέρσεω, χοσμησαμένη χρυσῷ τειολλῷ καὶ αὐτὴ καὶ αἱ ἀμ- 
φίπολοι x«l ἐσθῆτι τῇ καλλίστῃ τῶν παρεουσέων, χατα- 
βᾶσα ἐκ τῆς ἁρμαμάξης ἐχώρεε ἐς τοὺς “αχεδαιμονίους 
ἔτι ἐν τῇσι φονῇσι ἐόντας, δρέουσα δὲ πάντα ἐχεῖνα διέ- 
ποντὰ Παυσανίην, πρότερόν v& τὸ οὔνομα ἐξεπισταμένη 
χαὶ τὴν πάτρην ὥστε πολλάχις ἀχούσασα, ἔγνω τε τὸν 
Παυσανίην «ci λαβομίένη τῶν γουνάτων ἔλεγε τάδε" “ὦ 
βασιλεῦ Σπάρτης, ῥῦσαί ue τὴν ἱχέτιν αἰχμαλώτου δου-- 
λοσύνης. σὺ γὰρ καὶ ἐς τόδε ὦνησας τούσδε ἀπολέσας 
τοὺς οὔτε δαιμιόνων οὔτε ϑεῶν ὃπιν ἔχοντας. εἰμὶ δὲ 

γένος μὲν Κῴη, ϑυγάτηρ δὲ Ἡγητορίδεω τοῦ Ἀνταγόρεω. 
βίῃ δέ us λαβὼν ἐν Kg εἶχε ὃ Πέρσης: ὃ δὲ ἀμείβεται 
τοισίδε" “γύναι, ϑάρσεε xal ὡς ἱκέτις, καὶ εἰ δὴ πρὸς 
τούτῳ τυγχάνεις ἀληϑέα λέγουσα xol εἷς ϑυγάτηρ Ἡγη- 
τορίδεω τοῦ Κῴου, ὃς ἐμοὶ ξεῖνος μάλιστα τυγχάνει ξὼν 
τῶν περὶ ἐχείνους τοὺς χώρους οἰχημένων." ταῦτα εἴπας 

τότε μὲν ἐπέτρεψε τῶν ἐφόρων τοῖσι τταρεοῦσι, ὕστερον 
δὲ ἀπέπεμψε ἐς 4ἴγιναν, ἐς τὴν αὐτὴ ἤϑελε ἀπιχέσϑαι. 
μετὰ δὲ τὴν ἄπιξιν τῆς γυναιχὸς αὐτίχα μετὰ ταῦτα ἀπί- 
xoyro Mavrtvéeg ἐπ᾽ ἐξεργασμένοισι" μαϑόντες δὲ ὅτι 
ὕστεροι ἥχουσι τῆς συμβολῆς, συμφορὴν ἐποιεῦντο μεγά- 
λην ἄξιοί τε ἔφασαν εἶναι σφέας ζημιῶσαι. πυνϑανό- 
u£voL δὲ τοὺς Μήδους τοὺς μετ᾽ ἀρταβάζου φεύγοντας, 
τούτους ἐδίωχον μέχρι Θεσσαλίης" “αχεδαιμόνιοι δὲ οὐχ 
ἔων φεύγοντας διώχειν. οἱ δὲ ἀναχωρήσαντες ἐς τὴν évv- 
τῶν τοὺς ἡγεμόνας τῆς στρατιῆς ἐδίωξαν ἐκ τῆς γῆς. μετὰ 

δὲ Μαντινέας ἦχον λεῖοι, χαὶ ὡσαύτως οἱ Ἠλεῖοι τοῖσι 
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Μαντινεῦσι συμφορὴν ποιησάμενοι ἀπαλλάσσοντο" ἀπελ- 
ϑόντες δὲ καὶ οὗτοι τοὺς ἡγεμόνας ἐδίωξαν. τὰ xar 

“Μαντινέας μὲν καὶ ᾿Ηλείους τοσαῦτα, &v δὲ Πλαταιῇσι ἐν 
τῷ στρατοπέδῳ τῶν Αἰγινητέων ἦν Πάμπων ὃ Πυϑέω, 
«Ἱϊγινητέων τὰ πρῶτα, ὃς ἀνοσιώτατον ἔχων λόγον Vero 
πρὸς Παυσανίην, ἀττιχόμενος δὲ σττουδῇ ἔλεγε τάδε" “ὦ 
zai Κλεομβρότου, ἔργον ἔργασταί τοι ὑπερφυὲς μέγαϑός 
τὲ χαὶ χάλλος, xaí τοι ϑεὸς παρέδωχε ῥδυσάμενον τὴν 
Ῥλλάδα κλέος καταϑέσϑαι μέγιστον Ἑλλήνων τῶν ἡμεῖς 
ἴδμεν. σὺ δὲ χαὶ τὰ λοιπὰ τὰ ἐπὶ τούτοισι ποίησον, 
ὕχως λόγος τέ σε ἔχῃ ἔτε μέζων καί τις ὕστερον φυλάσ- 
σηται τῶν βαρβάρων μὴ ὑπάρχειν ἔργα ἀτάσϑαλα ποιέων 
ἐς τοὺς Ἕλληνας. “εωνίδεω yàg ἀποϑανόντος ἐν Θερμο- 
πύλῃσι Μαρδόνιός τε χαὶ Ξέρξης ἀποταμόντες τὴν χεφα- 
λὴν ἀνεσταύρωσαν. τῷ σὺ τὴν δμοίην ἀποδιδοὺς ἔπαινον 
ἕξεις πρῶτα μὲν ὑπὸ πάντων Σπαρτιητέων, αὖτις δὲ xoi 

πρὸς τῶν ἄλλων Ἑλλήνων. Μαρδόνιον γὰρ ἀνασκολοτιίσας 
τετιμωρήσεαι ἐς πτάτρων τὸν σὸν “εωνίδην." ὃ μὲν δοκέων 
χαρίζεσϑαι ἔλεγε τάδε, ὃ δ᾽ ἀνταμείβετο τοισίδε" c) ξεῖνε 
«Αἰγινῆτα, τὸ μὲν εὐνοέειν v& xal προορᾶν ἄγαμαί σευ, 
γνώμης μέντοι ἡμάρτηχας χρηστῆς. ἐξαείρας γάρ με ὑψοῦ 
zal τὴν πάτρην καὶ τὸ ἔργον, ἐς τὸ μηδὲν χατέβαλες 
σιαραινέων νεχρῷ λυμαίνεσϑαι, καὶ ἢν ταῦτα ποιέω, φὰς 
ἄμεινόν με ἀχούσεσϑαι. τὰ πρέπει μᾶλλον βαρβάροισι 
ztotésu ἤτεερ Ἕλλησι" καὶ ἐχείνοισί δὲ ἐπειφϑονέομεν. ἐγὼ 
δ᾽ ὦν τούτου εἵνεχεν μήτε Αἰγινήτῃσι ἅδοιμι μήτε τοῖσι 
ταὐτὰ ἀρέσχεται, ἀποχρᾷ δέ μοι Σπαρτιήτῃσι ἀρεσχό- 
μενον ὕσια μὲν ποιέειν, ὅσια δὲ xal λέγειν. “εωνίδῃ δέ, 

τῷ μὲ χελεύεις τιμωρῆσαι, φημὶ μεγάλως τετιμωρῆσϑαι, 

ψυχῆσί τε τῇσι τῶνδε ἀναριϑμήτοισι τετίμηται αὐτός τε 
zal οἱ ἄλλοι οἱ ἐν Θερμοπύλῃσι τελευτήσαντες. σὺ μέντοι 
ἔτι ἔχων λόγον τοιόνδε μήτε ττροσέλϑῃς ἔμοιγε μήτε συμ- 
βουλεύσῃς, χάριν τε ἴσϑι ἐὼν ἀπαϑής." 

Ὁ μὲν ταῦτα ἀχούσας ἀπαλλάσσετο, Παυσανίης δὲ 
χήρυγμα ποιησάμενος μηδένα ἅπτεσϑαι τῆς ληΐης, συγ- 
κομίζειν ἐχέλευε τοὺς εἵλωτας τὰ χρήματα. οἱ δὲ ἀνὰ τὸ 
στρατόπεδον σχιδνάμενοι εὕρισχον σχηνὰς χατεσχευα- 
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; - 2 , , 

σμένας χρυσῷ xal ἀργύρῳ, κλίνας τε ἐπιχρύσους x«l ἐπαρ-- 
΄ - , , , LY , 

γύρους, χρητῆρας τὲ χρυσέους xal φιάλας ve xol ἄλλα 
, , € , » 

ἐχπώματα. σάχχους τε ἐπ᾽ ἁμαξέων εὕρισχον, iv τοῖσι 

λέβητες ἐφαίνοντο ἐνεόντες χρύσεοί τε xal ἀργύρεοι" ἀπτό 
τὲ τῶν χειμένων νεχρῶν ἐσχύλευον ψέλιά ve xol στρε- 

ἊΝ ^ M 2 , Id , 

σιτοὺς χαὶ τοὺς ἀχινάχας ξόντας χρυσέους, ἐπεὶ ἐσθῆτός 
, , 3 Ὁ 2 , 2o rg: - S ^T 

y& ποιχίλης λόγος ἐγίνετο οὐδείς. ἐνθαῦτα πολλὰ μὲν 
χλέπτοντες ἐπώλεον πρὸς τοὺς Αἰγινήτας oi εἵλωτες, 

EY , c 32. κἂν 2 , 3 
“ολλὰ δὲ χαὶ ἀπεδείχνυσαν, ὅσα αὐτῶν οὐχ οἷά τε ἣν χρύ- 

Β ce Aly m c :À À - 3 ^ 23 9 - 

Wat* ὥστε “ἰγινήτησι ot μεγάλοι πλοῦτοι ἀρχὴν ἐνθεῦτεν 
, * ^ M Ὁ , ^ M * ^ 

ἐγένοντο, od τὸν χρυσὸν ἅτε ἐόντα χαλχὸν δῆϑεν παρὰ 
τῶν εἱλωτέων ὠνέοντο. συμφορήσαντες δὲ τὰ χρήματα 

, f , - τὸ - 3/235 c 
καὶ δεχάτην ἐξελόντες τῷ ἐν ΖΙελφοῖσι ϑεῷ, ἀπ᾽ ἧς ὃ voí- 
σίους ὃ χρύσεος ἀνετέϑη ὃ ἐπὶ τοῦ τριχαρήγου ὄφιος τοῦ 

" , - - - 3 7, 

χαλχέου ἐπεστεὼς ἄγχιστα τοῦ βωμοῦ, χαὶ τῷ ἐν Ὀλυμπίῃ 

ϑεῷ ἐξελόντες, Gm 5g δεχάπηχυν χάλχεον Δία ἀνέϑηχαν, 
zal τῷ ἐν ̓Ισϑμῷ ϑεῷ, ἀπὸ ἧς ἑπτάπηχυς χάλχεος Ποσει zal τῷ ἕν Ισϑμῷ ϑεῷ, ἀπ ἧς ἑπετάπηχυς χάλχεος - 

ν , Ἂν , ' N , 
δέων ἐξεγένετο, ταῦτα ἐξελόντες τὰ λοιπὰ διαιρέοντο xoi 

ἔλαβον ἕχαστοι τῶν ἄξιοι ἦσαν, xal τὰς παλλαχὰς τῶν 
, M ^ AN , , 

Περσέων χαὶ τὸν χρυσὸν zal τὸν ἄργυρον xal ἄλλα χρή- 
΄ M t. f e , /2 - 2 

ματά τε χαὶ ὑποζύγια. ὅσα μέν νυν ξξαίρετα τοῖσι ἂρι- 
, p -€ 2 ^. J , 3 , M 

στεύσασι αὐτῶν ἐν Πλαταιῆσι 60699, ov λέγεται πρὸς 
3 - , 2» M , - , 

οὐδαμῶν, δοχέω δ᾽ ἔγωγε χαὶ τούτοισι δοϑῆναι. Παυσανίη 
δὲ πάντα δέχα ἐξαιρέϑη τε καὶ ἐδόϑη, γυναῖχες, ἵσστποι, 

, , ^ cr ^ , , 

τάλαντα, χάμηλοι, ὡς δὲ αὕτως xal τὰ ἄλλα χρήματα. 
, ^ , , c m) , - 

λέγεται δὲ xai τάδε γενέσϑαι, ὡς Ξέρξης φεύγων ἐκ τῆς 
“Ελλάδος Μαρδονίῳ τὴν χατασχευὴν χαταλίέποι τὴν ἕωυ- 

- / 3 € 7 N , 
τοῦ" Παυσαγίην «v ooéovyra τὴν Μαρδονίου χατασχευὴν 

» M 2 , M , , 

χρυσῷ τε xai ἀργύρῳ xci παραπετάσμασι ποιχίλοισι 
χατεσχευασμένην χελεῦσαι τούς τε ἀρτοχύπους χαὶ τοὺς 

M ^ 3) * , - 

ὀψοποιοὺς κατὰ ταὐτὰ Μαρδονίῳ Ósiztvoy πταρασχευάζειν. 
ὡς δὲ χελευόμενοι οὗτοι ἐποίευν ταῦτα, ἐνθαῦτα τὸν 

L , , , 2 , 5 

Παυσανίην ἰδόντα χλίνας τὲ χρυσέας xol ἀργυρέας εὐ 
, , ' 2 , 

ἐστρωμένας xal τραπέζας τε χρυσέας χαὶ ἀργυρέας xai 
, € , , ἣν 

σπταρασχευὴν μεγαλοτρεττέα τοῦ δείπνου, ξἐχπλαγέντα τὰ 
σιροχείμενα ἀγαϑὰ χελεῦσαι ἐπὶ γέλωτι τοὺς ἑωυτοῦ διη- 

, , ^ “ € - 

χόνους παρασχευάσαι “αχωνιχὺὸν δεῖπνον. ὡς δὲ τῆς 
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ϑοίνης ποιηϑείσης ἦν πολλὸν τὸ μέσον, τὸν Παυσανίην 
γελάσαντα μεταπέμψασθαι τῶν Ἑλλήνων τοὺς στρατη- 
γούς, συνελϑόντων δὲ τούτων εἰπεῖν τὸν Παυσανίην, δει- 

χγύντα ἐς ἑχατέρην τοῦ δείπνου τεαρασχευήν᾽" “ἄνδρες Ἕλ- 
ληνες, τῶνδε εἵνεχεν ἐγὼ ὑμέας συνήγαγον, βουλόμενος 
ὑμῖν τοῦ Μήδου τὴν ἀφροσύνην δέξαι, ὃς τοιήνδε δίαιταν 
ἔχων ἦλϑε ἐς ἡμέας οὕτω ὀϊζυρὴν ἔχοντας ἀπαιρησόμενος." 
ταῦτα μὲν Παυσανίην λέγεται εἰπεῖν πρὸς τοὺς στρατη- 
γοὺς τῶν Ἑλλήνων, ὑστέρῳ μέντοι χρόνῳ μετὰ ταῦτα xal 
τῶν Πλαταιέων εὗρον συχνοὶ ϑήχας χρυσοῦ χαὶ ἀργύρου 
χαὶ τῶν ἄλλων χρημάτων. ἐφάνη δὲ καὶ τόδε ὕστερον ἔτι 
τούτων. τῶν νεχρῶν περιψιλωϑέντων τὰς σάρχας (συνε- 
φόρεον γὰρ τὰ ὀστέα οἱ Πλαταιέες ἐς ἕνα χῶρον) εὑρέϑη 
χεφαλὴ οὐκ ἔχουσα ῥαφὴν οὐδεμίαν, ἀλλὰ ἐξ ἑνὸς ἐοῦσα 
ὀστέου" ἐφάνη δὲ xci γνάϑος, xci τὸ ἄνω τῆς γνάϑου, 
ἔχουσα ὀδόντας μουνοφυέας, ἐξ ἑνὸς ὀστέου πάντας, τούς 

τε ὀδόντας χαὶ τοὺς γομφίους" χαὶ πενταπήχεος ἀνδρὸς 

ὀστέα ἐφάνη. ἐπείτε δὲ Μαρδονίου δευτέρῃ ἡμέρῃ ὃ νεχρὸς 
ἠφάνιστο, ὑπ᾽ ὅτευ μὲν ἀνϑρώπων, τὸ ἀτρεχὲς οὐχ ἔχω 
εἰχτεῖν, πολλοὺς δέ τινας ἤδη xai παντοδαποὺς ἤχουσα 
ϑάψαι Μαρδόνιον, καὶ δῶρα μεγάλα οἶδα λαβόντας πολ- 
λοὺς παρὰ “ρτόντεω τοῦ Μαρδονίου παιδὸς διὰ τοῦτο 
τὸ ἔργον᾽ ὅστις μέντοι ἦν αὐτῶν ὃ ὑπελόμενός τε xal 
ϑάψας τὸν νεχρὸν τὸν Μαρδονίου, οὐ δύναμαι ἀτρεχέως 

πυϑέσϑαι. ἔχει δέ τινα φάτιν xol Διονυσοφάνης ἀνὴρ 
Ἐφέσιος ϑάψαι Μαρδόνιον. ἀλλ ὃ μὲν τρόπῳ τοιούτῳ 
ἐτάφη, οἱ δὲ Ἕλληνες ὡς ἐν Πλαταιῇσι τὴν ληΐην διεί- 
λοντο, ἔϑαπτον τοὺς ἑωυτῶν χωρὶς ἕχαστοι. “Ἴαχεδαι- 
μόνιοι μὲν τριξὰς ἐποιήσαντο ϑήχας. ἔνϑα μὲν τοὺς 
ἰρένας ἔϑαψαν, τῶν xai Ποσειδώνιος καὶ μομφάρετος 

ἦσαν xci Φιλοχύων τε καὶ Καλλιχράτης. ἐν μὲν δὴ ἑνὶ 
τῶν τάφων ἦσαν οἱ ἰρένες, ἐν δὲ τῷ ἑτέρῳ οἱ ἄλλοι Σπαρ- 
τιῆται, ἐν δὲ τῷ τρίτῳ οἱ εἵλωτες. οὗτοι μὲν οὕτω ἔϑα- 
πτον, Τεγεῆται δὲ χωρὶς πάντας ἁλέας, xal ϑηναῖοι τοὺς 
ἑωυτῶν ὁμοῦ, καὶ Μεγαρέες τε xal Φλιάσιοι τοὺς ὑπὸ τῆς 
ἕπου διαφϑαρέντας. τούτων μὲν δὴ “τάντων σπτλήρεες 
ἐγένοντο oí τάφοι, τῶν δὲ ἄλλων ὅσοι καὶ φαίνονται ἐν 
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IlÀ - " 3:02. , , ὃ , € 2 ^ 9 , 

αταιῇσι ἐόντες τάφοι, τούτους δέ, ὡς ἐγὼ πυνϑάνομαι, 
ἐπαισχυνομένους τῇ ἀπεστοῖ τῆς μάχης ἑχάστους χώματα 
χῶσαι χεινὰ τῶν ἐπιγινομένων εἵνεχεν ἀνϑρώπων, ἐπεὶ 

^ , 2 , L ͵ 

καὶ Αἰγινητέων ἐστὶ αὐτόϑι καλεόμενος τάφος, τὸν ἐγὼ 
, ' , , ce ' - d , - 

ἀχούω xal δέχα ἔτεσι ὕστερον μετὰ ταῦτα δεηϑέντων τῶν 
Αἰγινητέων χῶσαι Κλεάδην τὸν Αὐτοδίχου ἄνδρα Πλα- 
ταιέα, πρόξεινον ἐόντα αὐτῶν. 

, , ' M ^ - Cr. 

Ὃς δ᾽ ἄρα ἔϑαψαν τοὺς νεχροὺς ἐν Πλαταιῇσι ot Ἕλ- 
2 , , , , 

ληνες, αὐτίχα βουλευομένοισί σφι ἐδόχεε στρατεύεσϑαι 
ἐπὶ τὰς Θήβας καὶ ἐξαιτέειν αὐτῶν τοὺς μηδίσαντας, ἐν 

πρώτοισι δὲ αὐτῶν Τιμηγενίδην xol τταγῖνον, ot ἀρχη- 
γέται ἀνὰ τπιρώτους ἦσαν, ἢν δὲ μὴ ἐχδιδῶσι, μὴ ἀπανίέ- 
στασϑαι ἀπὸ τῆς πτόλιος πιρότερον ἢ ἐξέλωσι. ὡς δέ σφι 

- 790 “ ^ J , , ^ - - 

ταῦτα ἔδοξε, οὕτω δὴ ἑνδεχάτῃ ἡμέρῃ ἀπὸ τῆς συμβολῆς 
ἀπιχόμενοι ἐπολιόρχεον Θηβαίους, χελεύοντες ἐχδιδόναι 
τοὺς ἄνδρας" οὐ βουλομένων δὲ τῶν Θηβαίων ἐχδιδόναι 

τήν τε γῆν αὐτῶν ἔταμνον καὶ προσέβαλλον πρὸς τὸ τεῖχος. 
^ ^ , , - € , , ἂν 

xal οὐ γὰρ ἐπαύοντο σινόμενοι, εἰχοστῇ ἡμέρῃ ἔλεξε τοῖσι 
, , ΄ 2, - cr Θηβαίοισι Τιμηγενίδης τάδε" “ἄνδρες Θηβαῖοι, ἐτεειδὴ οὕτω 

£v - C ' , 3 - 

δέδοχται τοῖσι Ἕλλησι, μὴ πρότερον ἀτταναστῆναι πολιορ- 
, Ὁ 58 7 / δ, Ὁ τ 3. 25 - - 

χέοντας ἢ ἐξέλωσι Θήβας ἢ ἡμέας αὐτοῖσι παραδῶτε, vov 
5 ἘΣ τ c -€ ; ΄ NA 9 , 3442 
ὧν ἡμέων εἵνεχεν γῆ ἢ Βοιωτίη zAéo μὴ ἀναπτλήσῃ, ἀλλ 

εἰ μὲν χρημάτων χρηΐζοντες τιρόσχημα ἡμέας ξξαιτέονται, 
χρήματά σφι δῶμεν éx τοῦ χοινοῦ (σὺν γὰρ τῷ κοινῷ χαὶ 
2 "δέ "δὲ 9 & ^ » δὲ ς , γλ 9 , ἐμηδίσαμεν, οὐδὲ μοῦνοι ἡμεῖς), εἰ δὲ ἡμέων ἀληϑέως 
δεόμενοι τιολιορχέουσι, ἡμεῖς δὲ ἡμέας αὐτοὺς ἐς ἀντι- 
^ , , 3 , » 3.ὴ 7 ΄ 
λογίην zagéSousv" χάρτα τε ἔδοξε εὖ λέγειν καὶ ἐς καιρόν, 
αὐτίχα τε ἐπεχηρυχεύοντο πρὸς Παυσανίην οἱ Θηβαῖοι 
3 , P] , M 5r c ^ c , 3 ^ 

ἐϑέλοντες ἐχδιδόναι τοὺς ἄνδρας. ὡς δὲ ὡμολόγησαν ἐπὶ 

τούτοισι, τταγῖνος μὲν ἐχδιδρήσχει £x τοῦ ἄστεος, παῖδας 
ἊΝ 3 - 2 , , , - , 

δὲ αὐτοῦ ἀπιαχϑέντας Παυσανίης ἀπέλυσε τῆς αἰτίης, 
φὰς τοῦ μηδισμοῦ παῖδας οὐδὲν εἶναι μεταιτίους. τοὺς 
δὲ ἄλλους ἄνδρας τοὺς ἐξέδοσαν οἱ Θγβαῖοι, οἱ μὲν ἐδό- 
«tov ἀντιλογίης τὲ χυρήσειν xal δὴ χρήμασι ἐπειτοέϑεσαν 
διωϑέεσθαι" ὃ δὲ ὡς παρέλαβε, αὐτὰ ταῦτα ὑπονοέων 

^ ^ ^ , [4 - , 

τὴν στρατιὴν τὴν συμμάχων ἅπασαν ἀτῆχε x«i ἐχείνους 
5 ^ 2 , , 

ἀγαγὼν ἐς Κόρινϑον διέφϑειρε. 
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Ταῦτα uiv τὰ £v Πλαταιῇσι x«i Θήβῃσι γενόμενα, 

“ρτάβαζος δὲ ὃ Φαρνάχεος φεύγων ἐκ Πλαταιέων xai δὴ 
πρόσω ἐγίνετο. ἀπιχόμενον δέ μιν οἱ Θεσσαλοὶ παρὰ 
σφέας ἐπί τε ξείνια ἐχάλεον χαὶ ἀνειρώτεον περὶ τῆς 

στρατιῆς τῆς ἄλλης, οὐδὲν ἐπιστάμενοι τῶν ἐν Πλαταιῇσι 
γενομένων. ὃ δὲ Ἀρτάβαζος γνούς, ὅτι εἰ ἐθέλοι σφι 
πᾶσαν τὴν ἀλήϑειαν τῶν ἀγώνων εἰχτεῖν, αὐτός τε κινδυ- 
νεύσει ἀπολέσϑαι καὶ ὃ uev αὐτοῦ στρατὸς (ἐπιϑύήσεσϑαι 
γάρ οἱ πάντα τινὰ οἴετο πυνϑανόμενον τὰ γεγονότα), 
ταῦτα ἐκλογιξόμενος οὔτε πρὸς τοὺς Φωκέας ἐξηγόρευε 
οὐδέν, πρός τε τοὺς Θεσσαλοὺς ἔλεγε τάδε" “ἐγὼ μέν, ὦ 

ἄνδρες Θεσσαλοί, ὡς δρᾶτε, ἐπείγομαί τε [χατὰ] τὴν 
ταχίστην ἔλέων ἐς Θρηΐχην καὶ σπουδὴν ἔχω, πεμφϑεὶς 
χατά τι πρῆγμα ἐκ τοῦ στρατοπέδου μετὰ τῶνδε. αὐτὸς 
δὲ ὑμῖν Μαρδόνιος χαὶ ὃ στρατὸς αὐτοῦ οὗτος κατὰ πόδας 
ἐμεῦ ἐλαύνων προσδόχιμός ἔστι. τοῦτον xal ξεινίζετε καὶ 
εὖ ποιεῦντες φαίνεσϑε. οὐ γὰρ ὑμῖν ἐς χρόνον ταῦτα 
σεοιεῦσι μεταμελήσει. ταῦτα δὲ εἴπας ἀπήλαυνε σττουδῇ 
τὴν στρατιὴν διὰ Θεσσαλίης τε χαὶ Μαχεδονίης ἰϑὺ τῆς 
Θρηΐχης, ὡς ἀληϑέως ἐπειγόμενος xal τὴν μεσόγαιαν 
τάμνων τῆς 0000. καὶ ἀτπτιχνέεται ἐς Βυζάντιον καταλι- 
χπτὼν τοῦ στρατοῦ τοῦ ἑωυτοῦ συχνοὺς ὑπὸ Θρηΐχων τε 
χαταχοπέντας xav ὁδὸν xal λιμῷ συστάντας xal καμάτῳ" 
ἐκ Βυζαντίου δὲ διέβη σλοίοισι. 

Οὗτος μὲν οὕτω ἀπενόστησε ἐς τὴν ἡσίην, τῆς δὲ αὑτῆς 
ἡμέρης τῆσπερ ἐν Πλαταιῇσι τὸ τρῶμα ἐγένετο, συνεχύ- 
ρησε γενέσϑαι «ci ἐν Μυχάλῃ τῆς Ἰωνίης. ἐπειδὴ γὰρ ἐν 
τῇ 4ήλῳ κατέατο οἱ Ἕλληνες οἱ ἐν τῇσι νηυσὶ ἅμα 4ευ- 
τυχίδη τῷ «1αχεδαιμονίῳ ἀπιχόμενοι, ἦλϑόν σφι ἄγγελοι 
ἀπὸ Σάμου umo» τε Θρασυχλέος xci ᾿Ιϑηναγόρης 
“ρχεστρατίδεω xol Ἡγησίστρατος Ἀρισταγόρεω, στεμι- 
φϑέντες ὑπὸ Σαμίων λάϑρῃ τῶν τε Περσέων χαὶ τοῦ 
τυράννου Θεομήστορος τοῦ νδροδάμαντος, τὸν κατέστη- 
σαν Σάμου τύραννον oi Πέρσαι. ἐπελϑόντων δέ σφεων 
ἐπὶ τοὺς στρατηγοὺς ἔλεγε Ἡγησίστρατος πολλὰ καὶ 7ταν- 
τοῖα, ὡς ἢν μοῦνον ἴδωνται αὐτοὺς οἱ Ἴωνες, ἀττοστήσον- 
ται ἀπὸ Περσέων, καὶ ὡς οἱ βάρβαροι οὐκ ὑπομενέουσι" 
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2^ δὲ ^ S 2 τ ιιεί σ οὐχ εν ^ » Ἂν 

ἢν δὲ καὶ ἄρα ὑπομείνωσι, οὐχ ἑτέρην ἄγρην τοιαύτην 
pe » , N 3 ΄ , 

εὑρεῖν ἂν αὐτούς. ϑεούς τε χοινοὺς ἀναχαλέων προέτραττε 
Ψ ^ £x 2! €t. 2 , Ye 

αὐτοὺς δύσασϑαι ἄνδρας “Ἕλληνας & δουλοσύνης καὶ ἄττα- 
- ΄ 2 , 2 - 1 - 

ubvat τὸν βάρβαρον εὐπετές ve αὐτοῖσι ἔφη ταῦτα γίνε- 
, , 2 - - 2 

σϑαι" τάς τε yàg νέας αὐτῶν χαχῶς πλώειν xal ovx ἀξιο-- 
, , 5 3 , 

μιιάχους ἐχείνοισι εἶναι. αὐτοί τε, εἴ τι ὑποπτεύουσι μὴ 
ν᾿ 2 Ν , ς - 2, 2 - S -« 
δόλῳ αὑτοὺς προάγοιεν, δεοῖμοι. εἶναι Ev τῇσι νηυοιεῃσε 
2 ; 9 f , 35 c P * 35 , 

ἐχείνων ἀγόμενοι ὅμηροι εἶναι. ὡς δὲ πολλὸς ἣν λισσό- 
€ τ € , 2! 7 » 

μενος ὁ ξεῖνος ὁ Σάμιος, ξίρετο “ευτυχίδης, εἴτε χλῃ- 

δόνος εἵνεχεν ἐϑέλων πυϑέσϑαι εἴτε καὶ χατὰ συντυχίην 
€ - - EDDMCAE T v4 , ' » 2D 5 δὲ 
ϑεοῦ ποιεῦντος" “ ὦ ξεῖνε Σάμιε, τί τοι τὸ οὔνομα; 0 δὲ 

4 ἷ- «CC , 32 € NN € , * 3 , 

εἶπε" “᾿Ἡγησίστρατος." ὃ δὲ ὑπαρπάσας τὸν ἐπίλοιπον 
217 ' c € € , 2 e. λόγον, εἴ τινα ὥρμητο λέγειν ὃ Ἡγησίστρατος, εἶπε 
“δέχομαι τὸν οἰωνὸν τὸν ἡγησίστρατον, c) ξεῖνε Σάμιε. 

' ES , cr 7 

σὺ δὲ ἡμῖν ποίεε ὅχως αὐτός τε δοὺς πίστιν ἀποπλώσεαι 
PES c N SS Ea . “ἢ 3 * y , Cio ies , 
x«i οἱ σὺν σοὶ ἐόντες οἵδε, ἡ uiv Σαμίους ἡμῖν προϑύ- 

, 22 - c 

μους ἔσεσϑαι συμμάχους. ταῦτά ve ἅμα ἠγόρευε xal τὸ 
- S NES. M , C 

ἔργον προσῆγε. αὐτίχα γὰρ οἱ Σάμιοι πίστιν τε καὶ ὅρχια 
Ld / , M M cr 

ἐποιεῦντο συμμαχίης πέρι πρὸς τοὺς EAAnvag. 
- 2 , , 

Ταῦτα δὲ ποιήσαντες οἱ μὲν ἀπέπλωον" μετὰ σφέων 
' j , Ὧν, ' , ^ 

γὰρ ἐχέλευε πλώειν τὸν Ἡγησίστρατον, οἰωνὸν τὸ οὔνομα 
, Auc , , 

ποιεύμενος" ok δὲ Ἕλληνες ἐπισχόντες ταύτην τὴν ἡμέρην 
τῇ ὑστεραίῃ ἐχαλλιρέοντο, uavrevouévov σφι Zfmiqóvov 

- 2 , N ^ , 3 / - 

τοῦ Εὐηνίου ἀνδρὸς “'ππολλωνιήτεω, Απολλωγίης δὲ τῆς 
, , - , L , 2 - 

ἐν Ἰονίῳ χόλτιῳ, τοῦ τὸν πατέρα χατέλαβε Ευήνιον πρῆγμα 
, M €cC»r 3 - 3 , , c ^ € , , 

τοιόνδε" “ἔστι ἐν τῇ “πολλωνίῃ ταύτῃ ἱρὰ ἡλίου πρό- 
Boro, τὰ τὰς μὲν ἡμέρας βόσκεται παρὰ ποταμόν, ὃς &x 

, , , NUN - ^ , , 

4áxuovog οὔρεος δέει διὰ τῆς AmoÀhovíjo χώρης ἐς 
, 2 5) , N , E] 

ϑάλασσαν παρ᾿ Qgixov λιμένα, τὰς δὲ νύχτας ἀραιρημένοι 
, ^ ΄ ΄ v. , - 2 - 

ἄνδρες οἱ τιλούτῳ ve «al γένεϊ δοχιμώτατοι τῶν ἀστῶν, 
οὗτοι φυλάσσουσι ἐνιαυτὸν ἕχαστος" περὶ πολλοῦ γὰρ δὴ 

- 3 - ,, - 

ποιεῦνται πολλωνιῆται τὰ πρόβατα ταῦτα ex ϑεοπρο- 
, , , n^ 23 - , 

σίου τινός. ἐν δὲ ἄντρῳ αὐλίζονται ἀπὸ τῆς πόλιος &xdg. 
, , , τ , " 

ἔνϑα δὴ τότε ὃ Εὐήνιος οὗτος ἀραιρημένος ἐφύλασσε. 
, 3 - ΄ * , 

χαί ore αὐτοῦ χαταχοιμίσαντος τὴν φυλαχὴν παρελϑόντες 
^ , , - c 

λύχοι ἐς τὸ ἄντρον διέφϑειραν τῶν προβάτων ὡς ἑξήκοντα. 
ς PN c 3 AFF 5 - , - 2 , , 

ὁ δὲ ὡς ἐπήϊσε, εἶχε σιγῇ καὶ ἔφραζε οὐδενί, ἐν νόῳ ἔχων 
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2 , » , n 2 * » κι 
ἀντιχαταστήσειν ἄλλα πριάμενος. χαὶ οὐ γὰρ ἔλαϑε τοὺς 
2 , - , 2 SIC 2 , € 

απολλωνιήτας ταῦτα γενόμενα, ἀλλ᾽ ὡς ἐπύϑοντο, oxa- 
€ ^ * 

γαγόντες ut ὑπὸ διχαστήριον χατέχριναν, ὡς τὴν φυλαχὴν 
EA » - 7 

χαταχοιμίσαντα, τῆς ὄψιος στερηϑῆναι. ἐπείτε δὲ τὸν 
27 2 ΄ 3 5 s - » , , 

Εὐήνιον ξξετύφλωσαν, αὐτίχα μετὰ ταῦτα οὔτε πρόβατά 
» - 

σφι ἔτιχτε οὔτε γῆ ἔφερε ὁμοίως [καρττόν]. πρόφαντα δὲ 
, - , 

|. σφι ἔν ve “ωδώνῃ xol ἐν “ελφοῖσι ἐγίνετο, ἐπείτε ἐπει- 
| ' ' - - 
! ρώτεον τοὺς προφήτας τὸ αἴτιον τοῦ παρεόντος καχοῦ, 

2 - € , ^ - - 

οἱ δὲ αὐτοῖσι ἔφραζον, ὅτι ἀδίχως τὸν φύλαχον τῶν ἱρῶν 
2 - , , 

προβάτων Εὐήνιον τῆς ὄψιος ἐστέρησαν" αὐτοὶ γὰρ ἔττορ-- 
μῆσαι τοὺς λύχους, οὐ πρότερόν τε παύσεσϑαι τιμωρέον-. 

2 , ^ 2^ , - - 2 ᾽, ΄ X » 

τες ἐκείνῳ πρὶν ἢ δίκας δῶσι τῶν ἑποίησαν ταύτας, τὰς ἂν 
' cr ' - ΄ j , 2 

| αὐτὸς ἕληται xal δικαιοῖ᾽ τούτων δὲ veÀeouévoy αὐτοὶ 
! 2 , , ^ , 

τς δώσειν Ἑυηνίῳ δόσιν τοιαύτην, τὴν πολλούς μιν μαχα- 
, 2 , * , - , 

ριέειν ἀνϑρώπων ἔχοντα. τὰ uiv χρηστήρια ταῦτά σφι 9. 
΄ 2 - 3 , , 

| ἐχρήσϑη, οἱ δὲ ́ πολλωνιῆται ἀττόρρητα ποιησάμενοι ztgo- 
, € - 2 - 2 "δ , ὃ ed cd c δέ ὃ , 

é9ecay τῶν ἀστῶν ἀνδράσι διαττρῆξαι. οἱ δέ σφι διέ- 
πρηξαν ὡὧδε᾽ χατημένου Πὐηνίου ἐν ϑώχῳ ἐλθόντες oi 

» , ͵ » EY 

παρίζοντο xal λόγους ἄλλους ἐποιεῦντο, ἐς ὃ χατέβαινον 
συλλυττεόμενοι τῷ πάϑεϊ. ταύτῃ δὲ ὑτιάγοντες εἰρώτεον 

, , » - 17 

τίνα δίχην ἂν ἕλοιτο, εἰ ἐϑέλοιεν ᾿πολλωνιῆται δίχας 

ὑποστῆναι δώσειν τῶν ἐποίησαν. ὃ δὲ οὐχ ἀχηχοὼς τὸ 
, , H , 3 , - 

ϑεοτρόττιον εἵλετο εἴπας, εἴ τίς oi δοίη ἀγρούς, τῶν 
- 2 , z^ , 5 4^5 TA 

ἀστῶν οὐνομάσας τοῖσι ἠτιίστατο εἶναι χαλλίστους δύο 
χλήρους τῶν ἐν τῇ “Ιπολλωνίῃ, «ct οἴχησιν τερὸς τούτοισι 
τὴν ἤδεε χαλλίστην ἐοῦσαν τῶν ἐν τῇ πόλι. τούτων δὲ 

72 , - 5 - 2 , 5 

ἔφη ἐπήβολος γενόμενος τοῦ λοιποῦ ἀμήνιτος εἶναι, xal 
δίχην οἵ ταύτην ἀττοχρᾶν γενομένην. χαὶ ὃ μὲν ταῦτα 
2} ς M , 2 € o /! am CC 3 ἡ , 

ἔλεγε, oL δὲ zt&os&Ogot eizcav ὑπολαβόντες" “᾿Εὐήνις, ταύ- 
, 2 -€ - , , την δίχην πολλωνιῆται τῆς ἐχτυφλώσιος ἐχτίνουσί voL 

χατὰ τὰ ϑεοπρόπια τὰ γενόμενα. ὃ μὲν δὴ πρὸς ταῦτα 
, “« , ς 

δεινὰ ἐποιέετο, ἐνθεῦτεν σπουϑόμενος τὸν zt&vra λόγον, ὡς 
ἐξαπατηϑείς, οἱ δὲ πριάμενοι παρὰ τῶν χεχτημένων 
διδοῦσί οἱ τὰ εἵλετο. xol μετὰ ταῦτα αὐτίχα ἔιιφυτον 

5 e , , " 
μαντιχὴν εἶχε ὥστε χαὶ οὐνομαστὸς γενέσϑαι. τούτου δὴ 95 
ς Es 3s - - 2 , Ἂς f Q 
ὁ Zhjtqovog ξων τταῖς vov Evnvíov ἀγόντων Κορινϑέων 
2 , - - 2 ἫΝ M , 2 c c 

ἐμαντεύετο τῇ στρατιῆ. ἤδη δὲ χαὶ τόδε ἤχουσα, ὡς ὃ 
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“1ηἴφονος ἐπιβατεύων τοῦ Εὐηνίου οὐνόματος ἐξελάμβανε 
ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα ἔργα, οὐκ ἐὼν Εὐηνίου παῖς. 

Τοῖσι δὲ Ἕλλησι ὡς ἐχαλλίρησε, ἀνῆγον τὰς νέας ἐκ 
τῆς 4ήλου πρὸς τὴν Σάμον. ἐπεὶ δὲ ἐγένοντο τῆς Σαμίης 
πρὸς Καλάμοισι, οἱ μὲν αὐτοῦ ὁρμισάμενοι χατὰ τὸ 
Ἡραῖον τὸ ταύτῃ πιαρεσχευάζοντο ἐς ναυμαχίην, οἱ δὲ 
Πέρσαι πυϑόμενοί σφεας προσπλώειν ἀνῆγον xci αὐτοὶ 
πρὸς τὴν ἤπειρον τὰς νέας τὰς ἄλλας, τὰς δὲ Φοινίκων 

ἀπῆκαν ἀποπλώειν" βουλευομένοισι γάρ σφι ἐδόχεε ναυ- 
μαχίην μὴ ποιέεσϑαι" οὐ γὰρ ὧν ἐδόκεον ὁμοῖοι εἶναι" 
ἐς δὲ τὴν ἤπειρον ἀπέπλωον, ὅχως ἔωσι ὑπὸ τὸν πεζὸν 
στρατὸν τὸν σφέτερον ἐόντα ἐν τῇ Μυχάλῃ, ὃς κελεύσαντος 
Ξέρξεω χαταλελειμμένος τοῦ ἄλλου στρατοῦ Ἰωνίην ἐφύ- 
λασσε. τοῦ τιλῆϑος μὲν ἣν ἕξ μυριάδες, ἐστρατήγεε δὲ 
αὐτοῦ Τιγράνης καλλεῖ τε xal μεγάϑεϊ ὑπερφέρων Περ- 
σέων. o0 τοῦτον μὲν δὴ τὸν στρατὸν ἐβουλεύσαντο κατα- 
φυγόντες οἱ τοῦ ναυτιχοῦ στρατηγοὶ ἀνειρύσαι τὰς νέας 
χαὶ περιβαλέσϑαι ἕρκος, ἔρυμα τῶν νεῶν xoi σφέων αὖ- 
τῶν χρησφύγετον. ταῦτα βουλευσάμενοι ἀνήγοντο. ἄπι- 
χόμενοι δὲ πταρὰ τὸ τῶν Ποτνιέων ἱρὸν τῆς Μυχάλης ἐς 
Ταίσωνά τε xai Σχολοπόεντα, τῇ “ήμητρος Ἐλευσινίης 

ἐστὶ ἱρόν, τὸ Φίλιστος ὃ Πασιχλέος ἱδρύσατο Νείλεῳ τῷ 

Κόδρου ἐπισπόμενος ἐπὶ Μιλήτου χτιστύν, ἐνθαῦτα τάς 
τε νέας ἀνείρυσαν xal περιεβάλοντο ἕρχος xai λίϑων καὶ 
ξύλων, δένδρεα ἐχχόψαντες ἥμερα, καὶ σχόλοπας περὶ τὸ 
ἕρχος χατέπηξαν. καὶ “ταρεσχευάδατο ὡς πολιορχησό- 
μενοι καὶ ὡς νιχήσοντες. ἐπ᾽ ἀμφότερα γὰρ ἐπιλεγόμενοι 
σιαρεσχευάζοντο. 

Οἱ δὲ Ἕλληνες ὡς ἐπύϑοντο οἰχωχότας τοὺς βαρβά- 

ρους ἐς τὴν ἔπτεειρον, ἤχϑοντο ὡς ἐχτεφευγότων, ἐν ἀπορίῃ 
τε εἴχοντο ὅ τι ποιέωσι, εἴτε ἀπταλλάσσωνται ὀττίσω εἴτε 

χατατλώωσι ἐφ᾽ Ἑλλησπόντου. τέλος δ᾽ ἔδοξε τούτων μὲν 
μηδέτερα ποιέειν, Prisci deu δὲ ἐπὶ τὴν ἤπειρον. παρα- 
σχευασάμενοι ὧν ἐς ναυμαχίην xai ἀποβάϑρας καὶ τὰ 

ἄλλα ὕσων ἔδεε ἔπλωον ἐπὶ τῆς Μυχάλης. ἐπεὶ δὲ ἀγχοῦ 
τε ἐγίνοντο τοῦ στρατοπέδου xal οὐδεὶς ἐφαίνετό σφι 
ἐπαναγόμενος, ἀλλὰ ὥρεον νέας ἀνειλχυσμένας ἔσω τοῦ 
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τείχεος, πολλὸν δὲ πεζὸν “πταραχεχριμένον παρὰ τὸν αἰγια- 
λόν, ἐνθαῦτα πρῶτον μὲν ἐν τῇ νηὶ παραπλώων, ἐγχρίέμι-- 
ψας τῷ αἰγιαλῷ τὰ μάλιστα, “ευτυχίδης ὑπὸ χήρυχος 
προηγόρευε τοῖσι Ἴωσι λέγων" “ ἄνδρες Ἴωνες, ὅσοι ὑμέων 
τυγχάνουσι ἐπαχούοντες, μάϑετε τὰ λέγω" πάντως γὰρ 
οὐδὲν συνήσουσι Πέρσαι τῶν ἐγὼ ὑμῖν ἐντέλλομαι. ἐπεὰν 
συμμίσγωμεν, μεμνῆσϑαί τινα χρὴ ἐλευϑερίης μὲν πάν- 
των πρῶτον, μετὰ δὲ τοῦ συνθήματος Ἥβης. xol τάδε 
ἔστω καὶ ὃ μὴ ἐτιαχούσας ὑμέων ztQ0g τοῦ ἐπαχούσαντος. 
ὡυτὸς δὲ οὗτος ἐὼν τυγχάνει νόος τοῦ τιρήγματος καὶ ὃ 
Θεμιστοχλέος ὃ im Ἀρτεμισίῳ. ἢ γὰρ δὴ λαϑόντα τὰ 
ῥήματα τοὺς βαρβάρους ἔμελλε τοὺς Ἴωνας πείσειν, ἢ 
ἔπειτεν ἀνενειχϑέντα ἐς τοὺς βαρβάρους ποιήσειν ἀπί- 
στους [τοῖσι Ἕλλησι]. Ζευτυχίδεω δὲ ταῦτα ὑποϑεμένου 
δεύτερα δὴ τάδε ἐποίευν οἱ Ἕλληνες" προσσχόντες τὰς 
γέας ἀπέβησαν ἐς τὸν αἰγιαλόν. χαὶ οὗτοι μὲν ἐτάσσοντο, 
οἱ δὲ Πέρσαι ὡς εἶδον τοὺς Ἕλληνας πιαρασχευαζομένους 

ἐς μάχην xal τοῖσι Ἴωσι τταραινέσαντας, τοῦτο μὲν ὕπο-- 
γοήσαντες τοὺς Σαμίους τὰ “Ελλήνων φρονέειν ἀτταιρέονται 
τὰ ὅπλα. οἱ γὰρ ὦν Σάμιοι ἀπιχομένων ᾿Ιϑηναίων αἰχμα- 
λώτων ἐν τῇσι νηυσὶ τῶν βαρβάρων, τοὺς ἔλαβον ἀνὰ τὴν 
“ττιχὴν λελ ἱειμμένους οἱ Ξέρξεω, τούτους λυσάμενοι τιάν- 
τας ἀποστέμπουσι & ποδιάσαντες ἐς τὰς ϑήνας" τῶν 

εἵνεχεν οὐχ ἥχιστα ὑποψίην εἶχον, ττενταχασίας χεφαλὰς 
τῶν Ξέρξεω σιολεμίων λυσάμενοι. τοῦτο δὲ τὰς διόδους 

τὰς ἐς τὰς κορυφὰς τῆς Μυχάλης φερούσας προστάσσουσι 
τοῖσι Μιλησίοισι φυλάσσειν ὡς ἐπισταμένοισι δῆϑεν uá- 

λιστα τὴν χώρην. ἐποίευν δὲ τούτου εἵνεχεν, ἵνα ἐχτὸς τοῦ 
στρατοπέδου ἔωσι. τούτους μὲν Tovov, τοῖσι χαὶ χατε- 
δόχεον νεοχμὸν ἂν vL ποιέειν δυνάμιος ἐπιλαβομένοισι, 
τρόποισι τοιούτοισι προεφυλάσσοντο οἵ Πέρσαι, αὐτοὶ δὲ 
συνεφόρησαν τὰ γέρρα ἕρκος εἶναί σφι. ὡς δὲ ἄρα παρε- 
σχεύαστο τοῖσι Ἕλλησι, τιροσήϊσαν τιρὸς τοὺς βαρβάρους. 
ἰοῦσι δὲ σφι qujux τε ἐσέπτατο ἐς τὸ στρατόπεδον τᾶν 
xal χηρυχήϊον ἐφάνη ἐπὶ τῆς κυματωγῆς χείμενον. ἣ δὲ 
φήμη διῆλϑέ σφι ὧδε, ὡς οἱ Ἕλ ληνες τὴν Μαρδονίου στρα- 
τιὴν νικῷεν ἐν Βοιωτοῖσι μαχόμενοι. δῆλα δὴ πολλοῖσι 
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τεχμηρίοισέ ἐστι và ϑεῖα τῶν πρηγμάτων, & καὶ τότε τῆς 
[αὐτῆς] ἡμέρης συμπιτττούσης τοῦ ve ἕν Πλαταιῇσι καὶ 
τοῦ ἐν Μυχάλῃ μέλ λοντος ἔσεσϑαι “τρώματος φήμη τοῖσι 
“λλησι τοῖσι ταύτῃ ἐσαπίχετο, ὥστε ϑαρσῆσαί τε τὴν 

στρατιὴν σολλῷ μᾶλλον xal ἐθέλειν προϑυμότερον xivÓv- 

γεύειν. χαὶ τόδε ἕτερον συνέπεσε γενόμενον, Ζήμητρος 
veuéyea ᾿Ελευσινίης ztag ἀμφοτέρας τὰς συμβολὰς εἶναι. 
xci γὰρ δὴ ἐν τῇ Πλαταιίδι παρ᾽ αὐτὸ τὸ 4Ζημήτριον ἐγί- 
γετο, ὡς xal πιρότερόν μοι εἴρηται, v) μάχη, καὶ ἐν Μυχάλῃ 
ἔμιελλε ὡσαύτως ἔσεσϑαι. γενονέναι δὲ νίχην τῶν μετὰ 
Παυσανίεω Ἑλλήνων ὀρϑῶς σφι 5 φήμη συνέβαινε ἐλ- 
ϑοῦσα. τὸ μὲν γὰρ ἐν Πλαταιῇσι πρωὶ ἔτι τῆς ἡμέρης 
ἐγίνετο, τὸ δὲ ἐν Μυχάλῃ περὶ δείλην. ὅτι δὲ τῆς s αὐτῆς 
ἡμέρης συνέβαινε γίνεσϑαι μηνός τε τοῦ αὐτοῦ, χρόνῳ οὐ 

z0ÀÀAQ σφι ὕστερον δῆλα ἀναμανϑάνουσι ἐγένετο. ἦν δὲ 
ἀρρωδίη σφι πρὶν τὴν φήμην ἐσαπικέσϑαι, οὔτι περὶ 
σφέων αὐτῶν οὕτω, ὡς τῶν Ἑλλήνων, μὴ περὶ Μαρδονίῳ 
πταίσῃ 7 Ἑλλάς. ὡς μέντοι ἡ χλῃδὼν αὕτη σφι ἐσέπτατο, 
μᾶλλόν τι xal ταχύτερον τὴν πρόσοδον ἐποιεῦντο. ol 
μὲν δὴ Ἕλληνες καὶ οἱ βάρβαροι ἔσπευδον ἐς τὴν μάχην, 
ὥς σφι χαὶ αἱ νῆσοι χαὶ ὃ Ἑλλήσποντος ἄεϑλα προεχέετο. 

Τοῖσι μέν vvv ᾿Ιϑηναίοισι xai τοῖσι τιροσεχέσι τού- 

τοισι τεταγμένοισι μέχρι χου τῶν ἡμισέων, ἡ ὁδὸς ἐγίνετο 
xav αἰγιαλόν τε καὶ ἄπεδον χῶρον, τοῖσι δὲ “αχεδαιμο- 
γίοισι καὶ τοῖσι ἐπεξῆς τούτοισι τεταγμένοισι χατά τὲ 
χαράδρην. χαὶ οὔρεα. ἐν ᾧ δὲ οἱ “]αχεδαιμόνιοι τεεριήϊσαν, 
οὗτοι οἱ ἐπτὶ τῷ ἑτέρῳ κέρεϊ [ri] χαὶ δὴ ἐμάχοντο. ἕως 
μέν voy τοῖσι Πέρσῃσι ὄρϑια ἣν τὰ γέρρα, ἠμύνοντό τὸ 
xci οὐδὲν ἔλασσον εἶχον τῇ μάχῃ, ἐπείτε δὲ τῶν ϑηναίων 
χαὶ τῶν προσεχέων ὃ στρατός, ὅχως ἑωυτῶν γένηται τὸ 
ἔργον xai μὴ “1αχεδαιμονίων, παραχελευσάμενοι ἔργου 
εἴχοντο ττροϑυμότερον, ἐνϑεῦτεν ἤδη ἑτεροιοῦτο τὸ πρῆγμα. 
διωσάμενοι γὰρ τὰ γέρρα οὗτοι φερόμενοι ἐσέπεσον ἁλέες 
ἐς τοὺς Πέρσας, οἱ δὲ δεξάμενοι xai χρόνον συχνὸν &uv- 
νόμενοι τέλος ἔφευγον ἐς τὸ τεῖχος. ϑηναῖοι δὲ xal 

Κορίνϑιοι xai Σικυώνιοι xci Τροιζήνιοι (οὗτοι γὰρ ἦσαν 
ἐπεξῆς τεταγμένοι) συνεπισπόμενοι. συνεσέπιπτον ἐς τὸ 

M —— À 
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τεῖχος. ὡς δὲ χαὶ τὸ τεῖχος ἀραίρητο, οὔτ᾽ ἔτι πρὸς ἀλχὴν 
ἐτράποντο οἱ βάρβαροι, πρὸς φυγήν τε ὡρμέατο οἱ ἄλλοι 
πλὴν Περσέων. οὗτοι δὲ xov ὀλίγους γινόμενοι ἐμάχοντο 
τοῖσι αἰεὶ ἐς τὸ τεῖχος ἐσπίπτουσι Ἑλλήνων. καὶ τῶν 

στρατηγῶν τῶν Περσιχῶν δύο μὲν ἀποφεύγουσι, δύο δὲ 
τελευτέουσι" Τρταὔντης μὲν xai ᾿Ιϑαμίτρης τοῦ ναυτιχοῦ 
στρατηγέοντες ἀποφεύγουσι, Μαρδόντης δὲ χαὶ ὃ τοῦ 
πεζοῦ στρατηγὸς Τιγράνης μαχόμενοι τελευτέουσι. ἔτι 
δὲ μαχομένων τῶν Περσέων ἀπείχοντο “αχεδαιμόνιοι xal 
οἵ μετ᾽ αὐτῶν xai τὰ λοιτὰ συνδιεχείριζον. ἔπεσον δὲ xal 
αὐτῶν τῶν Ἑλλήνων συχνοὶ ἐνθαῦτα, ἄλλοι τε χαὶ Σιχυ- 
ὦνιοι xal στρατηγὸς Περίλεως. τῶν δὲ Σαμίων οἱ στρα- 
τευόμενοι ἐόντες τε ἐν τῷ στρατοπέδῳ τῷ Μηδιχῷ καὶ 
ἀπαραιρημένοι τὰ ὅπλα ὡς εἶδον αὐτίχα xav. ἀρχὰς γινο- 
μένην ἑτεραλχέα τὴν μάχην, ἕρδον ὅσον ἐδυνέατο, ngocc- 
φελέειν ἐϑέλοντες τοῖσι Ἕλλησι. Σαμίους δὲ ἰδόντες οἱ 
ἄλλοι Ἴωνες ἄρξαντας, οὕτω δὴ xoi αὐτοὶ ἀποστάντες 
ἀπὸ Περσέων ἐπέϑεντο τοῖσι βαρβάροισι. Μιλησίοισι δὲ 
προσετέταχτο μὲν τῶν Περσέων τὰς διόδους τηρέειν, σω- 
τηρίης εἵνεχέν σφι, ὡς ἣν ἄρα σφέας χαταλαμβάνῃ οἱἵάττερ 
κατέλαβε, ἔχοντες ἡγεμόνας σώζωνται ἐς τὰς κορυφὰς τῆς 

Μυχάλης" ἐτάχϑησαν μέν νυν ἐπτὶ τοῦτο τὸ πρῆγμα οἱ 
Μιλήσιοι τούτου τε εἵνεχεν xal ἵνα μὴ πταρεόντες ey τῷ 
στρατοπέδῳ τι νεοχμὸν ττοιέοιεν, οἱ δὲ πᾶν τὸ ἐναντίον 
τοῦ προστεταγμένου ἐποίευν, ἄλλας τε χατηγεόμενοί σφι 
ὁδοὺς φεύγουσι, αἱ δὴ ἔφερον ἐς τοὺς πολεμίους, xai 
τέλος αὐτοί σφι ἐγίνοντο χτείνοντες ττολεμιώτατοι. οὕτω 
δὴ τὸ δεύτερον Ιωνίη &zó Περσέων ἀπέστη. ἐν δὲ ταύτῃ 
τῇ μάχῃ Ἑ.:λλήνων ἠρίστευσαν ϑηναῖοι, καὶ “Ιϑηναίων 
Ἑρμόλυχος ὃ Εὐϑθοίνου, ἀνὴρ πιαγχράτιον ἐπασχήσας. 
τοῦτον δὲ τὸν Ἑρμόλυκον χατέλαβε ὕστερον τούτων, σπιολέ- 
μου ἐόντος ϑηναίοισί τε «ol Καρυστίοισι, ἐν Κύρνῳ τῆς 
Καρυστίης χώρης ἀποθανόντα ἐν μάχῃ κέεσϑαι ἐπὶ Γε- 
ραιστῷ. μετὰ δὲ ᾿ϑηναίους Κορίνϑιοι xal Τροιζήνιοι 
χαὶ Σικυώνιοι ἠρίστευσαν. 

Ἐπείτε δὲ χατεργάσαντο οἱ Ἕλληνες τοὺς πολλούς, τοὺς 

μὲν μαχομένους, τοὺς δὲ χαὶ φεύγοντας τῶν βαρβάρων, τὰς 
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γέας ἐνέσερησαν χαὶ τὸ τεῖχος ἅπαν, τὴν ληΐην προεξαγαγόν- 
τες ἐς τὸν αἰγιαλόν, χαὶ ϑησαυρούς τινὰς χρημάτων εὗρον. 
ἐιιπρήσαντες δὲ τὸ τεῖχος χαὶ τὰς νέας ἀπτέπλωον. ἀπι- 
κόμενοι δὲ ἐς Σάμον οἱ Ἕλληνες ἐβουλεύοντο zttgl &va- 
στάσιος τῆς Ἰωνίης, xal ὕχῃ χρεὼν εἴη τῆς EAL ἄδος χατοι- 
χίσαι τῆς αὐτοὶ ἐγχρατέες ἦσαν, τὴν δὲ Ἰωνίην. ἀπεῖναι 
τοῖσι βαρβάροισι. ἀδύνατον γὰρ ἐφαίνετό: σφι εἶναι éov- 
τούς τὲ Ἰώνων προχατῆσϑαι φρουρέοντας τὸν στάντα 
χρόνον, χαὶ ἑωυτῶν μὴ προχατημένων Ἴωνας οὐδεμίαν 
ἐλπίδα εἶχον χαίροντας πρὸς τῶν Περσέων ἀπαλλάξειν. 
σιρὺὸς ταῦτα Πελοπογνησίων μὲν τοῖσι iv τέλεϊ ἐοῦσι 
ἐδόχεε τῶν μηδισάντων ἐϑνέων τῶν Ἑλληνιχῶν τὰ ἐμι- 
πόρια ἐξαναστήσαντας δοῦναι τὴν χώρην Ἴωσι ἐνοιχῆσαι, 

3 

᾿ιϑηναίοισι δὲ οὐχ ἐδόχεε ἀρχὴν Ἰωνίην γενέσϑαι ἀνά- 
στατον, οὐδὲ Πελοιτογνησίους περὶ τῶν σφετέρων ἄποι- 
χιέων βουλεύειν. ἀντιτεινόντων δὲ τούτων προϑύμως 
e c , κι c s , M 

εἶξαν oi Πελοποννήσιοι. xai οὕτω δὴ Σαμίους ve xal 
-! M , ' . 2, , e o» 

Χίους xai “εσβίους xai vovg ἄλλους νησιώτας, ot ἔτυχον 

συστρατευόμενοι τοῖσι Ἕλλησι, ἐς τὸ συμμαχιχὸν ἐποιή--: 
, , A UE , 

σαντο, πίστι τε χαταλαβόντες xal δρχίοισι ἐμμιενέειν τε 
χαὶ μὴ ἀποστήσεσϑαι. τούτους δὲ καταλαβόντες δρχίοισι 
ἔπλωον τὰς γεφύρας λύσοντες" ἔτι "γὰρ ἐδόχεον ἐντετα- 
μένας εὑρήσειν. οὗτοι μὲν δὴ ἐπὶ “βῬλλησπόντου ἔπλωον, 
τῶν δὲ ἀποφυγόντων βαρβάρων ἐς τὰ ἄχρα τε τῆς Μυ- 
χάλης χατειληϑέντων, ἐόντων o0 πολλῶν, ἐγίνετο κομιδὴ 
ἐς Σάρδις. πορευομένων δὲ κατ᾽ ὁδὸν Πασίστης ὃ “Ιαρείου 

^ - , ES - , ^ * 3 mo 

γγαρατυχὼν τῷ παϑεὶ τῷ γεγονότι τὸν στρατηγὸν Agvatv- 
, , , r , 

τὴν ἔλ ej πολλά τε xal καχά, ἄλλα τε καὶ γυναικὸς χαχέω 
φὰς αὐτὸν εἶναι τοιαῦτα στρατηγήσαντα, xal ἄξιον εἶναι 
παντὸς χαχοῦ τὸν βασιλέος οἶχον καχώσαντα. παρὰ δὲ 

τοῖσι Πέρσῃσι γυναιχὸς χαχίω ἀχοῦσαι δέννος μέγιστός 
M » * -“ 

ἐστι. ὃ δὲ ἐπεὶ ττολλὰ ἤχουσε, δεινὰ ποιεύμενος σπᾶται 
ἐπὶ τὸν Μασίστην τὸν ἀχινάχην ἀποχτεῖναι ἐϑέλων. χαί 
μιν ἐπιϑέοντα φρασϑεὶς Ξειναγόρης ὃ Πρηξίλεω ἀνὴρ 
“Ιλιχαρνησσεύς, ὄπισϑε ἑστεὼς αὐτοῦ Ἰρταὔντεω, ἁρπάζει 
μέσον «al ἐξαείρας παίει ἐς τὴν γῆν" καὶ ἐν τούτῳ οἱ δορυ-- 
φόροι oi Μασίστεω προέστησαν. ὃ δὲ Ξειναγόρης ταῦτα 

Ν ^ ͵ 
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2 - -- ἐργάσατο χάριτα αὐτῷ τε Μασίστῃ τιϑέμενος καὶ Ξέρξη, 

, ^ 3 M ^ , ^ - M 

ἐχσώζων τὸν ἀδελφεὸν τὸν ἐχείνου" xai διὰ τοῦτο τὸ ἔργον 
Ξειναγόρης Κιλικίης πάσης ἦρξε δόντος βασιλέος. τῶν 

κι ον "n , 

δὲ xav ὁδὸν πορευομένων οὐδὲν imi mÀéov ἐγένετο τού-- 
2 3.25 , , Y - 77 

των, ἀλλ᾽ ἀπιχνέονται ἐς Σάρδις. ἐν δὲ τῇσι Σάρδισι 
Su i; EN N 2 2 , - , 2 , 2 
ἐτύγχανε éov βασιλεὺς ἐξ ἐχείνου τοῦ χρόνον, ἐπείτε ἐξ 
2 , , - , ^ , 

Ιϑηνέων προσπταίσας τῇ ναυμαχίῃ φυγὼν ἀπίκετο. 
, SP. - , 55S » » - " 

Τότε δὴ. ἐν τῆσι Σάρδισι ἐὼν ἄρα ἤρα τῆς Μασίστεω 

γυναικός, ξούσης xai ταύτης ἐνθαῦτα. ὡς δέ ol προσ- 
πέμποντι οὐχ ἐδύνατο κατεργασϑῆναι, οὐδὲ βίην προσέ- 
φέρε προμηϑεόμενος τὸν ἀδελφεὸν Μασίστην (τὠυτὸ δὲ 
τοῦτο εἶχε καὶ τὴν γυναῖχα᾽ εὖ γὰρ ἠπίστατο βίης οὐ τευ- 
ξομένη), ἐνϑαῦτα δὴ Ξέρξης ἐργόμενος τῶν ἄλλων τιρήσσει 
τὸν γάμον τοῦτον τῷ παιδὶ τῷ ἑωυτοῦ Ζαρείῳ, ϑυγατέρα 

τῆς γυναιχὸς ταύτης χαὶ Μασίστεω, δοχέων αὐτὴν μᾶλλον 
, »^ - , c , S Y - ^ M 

λάμιψεσϑαι ἣν ταῦτα ποιήσῃ. ἁρμόσας δὲ xal τὰ vout- 
΄ , 2 ^^ - - 2 

ζόμενα zoujo«g ἀττήλαυνε ἐς Σοῦσα. ἐπεὶ δὲ ἐχεῖ τε ἀπτί- 

χετοὸ xal ἠγάγετο ἐς ἑωυτοῦ Ζαρείῳ τὴν γυναῖχα, οὕτω 
δὴ τῆς Μασίστεω μὲν γυναιχὸς ἐπέπαυτο, ὃ δὲ διαμει-- 
ψάμενος ἤρα v& x«l ἐτύγχανε τῆς Δαρείου μὲν γυναιχός, 

, P (en » ' - LIN , 5 
Μασίστεω δὲ ϑυγατρός" οὔνομα δὲ τῇ γυναιχὶ ταύτῃ ἣν 
J “ἤν , 35 2 , á , , 

AovabyrQ. χρόνου δὲ προϊόντος ἀνάπυστα γίνεται τρόττῳ 
ἐν " , — P * - , 

τοιῷδε" ἐξυφήνασα ἤμηστρις ἡ Ξέρξεω γυνὴ φᾶρος μέγα 
τε καὶ ττοιχίλον χαὶ ϑέης ἄξιον διδοῖ Ξέρξῃ. ὃ δὲ ἡσϑεὶς 

, ; A427 M Ἁ 2 n € ^ 

σεεριβάλλεταί τε xal ἔρχεται τεαρὰ τὴν “ρταὔντην. ἡσϑεὶς 
δὲ xal ταύτῃ, ἐχέλευσε αὐτὴν αἰτῆσαι ὅ τι βούλεταί οἱ 
γενέσϑαι ἀντὶ τῶν αὐτῷ ὑπουργημένων" πάντα γὰρ τεύ- 
ξεσϑαι αἰτήσασαν. τῇ δὲ χαχῶς γὰρ ἔδεε στανοιχίῃ yevé- 
σϑαι, πρὸς ταῦτα εἶπε Ξέρξῃ" “᾿δώσεις μοι τὸ ἄν σε 

αἰτήσω;" ὃ δέ, πᾶν μᾶλλον δοχέων ἐχείνην αἰτῆσαι ozc- 
σχνέετο xal ὦμοσε. ἡ δέ, ὡς ὦμοσε, ἀδεῶς αἰτέει τὸ 
φᾶρος. Ξέρξης δὲ τταντοῖος ἐγίνετο οὐ βουλόμενος δοῦναι, 

3 » N 297 , V» ' M ' 
xav ἄλλο μὲν οὐδέν, φοβεόμενος δὲ “μηστριν, μὴ καὶ πρὶν 

, ' , - F 34^4* 

χατειχαζούσῃ τὰ γινόμενα οὕτω ἐπευρεϑῇ πρήσσων" ἀλλὰ 
πόλις τε ἐδίδου χαὶ χρυσὸν ἄπλετον χαὶ στρατόν, τοῦ 

^ , M , € ἔμελλε οὐδεὶς ἄρξειν ἀλλ ἢ ἐχείνη" Περσιχὸν δὲ χάρτα ὁ 
P )^2^4) P] ^ 57 € Li M - € M 

στρατὸς δῶρον. ἀλλ οὐ γὰρ ἔπειϑε, διδοῖ τὸ φᾶρος. ἡ δὲ 
Herodoti vol. II. 19 
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10 περιχαρὴς ἐοῦσα τῷ δώρῳ ἐφόρεέ τε χαὶ ἠγάλλετο. xol 

11 

7 μηστρις πυνϑάνεταί μὲν ἔχουσαν, μαϑοῦσα δὲ τὸ πτοι- 
EULLEYOY τῇ μὲν γυναικὶ ταύτῃ οὐχ εἶχε ἔγχοτον, ἡ δὲ ἐλπί- 
ζουσα τὴν μητέρα αὐτῆς εἶναι αἰτίην xol ταῦτα ἐχείνην 
πρήσσειν, τῇ Μασίστεῳ γυναιχὶ ἐβούλευε ὄλεϑρον. φυλά- 

ξασα δὲ τὸν ἄνδρα τὸν ἑωυτῆς Ξέρξην βασιλήϊον δεῖσενον 
προτιϑέμενον (τοῦτο δὲ τὸ δεῖπνον τταρασχευάζεται ἅπαξ 

τοῦ ἐνιαυτοῦ, ἐν ἡμέρῃ τῇ ἐγένετο βασιλεύς" οὔνομα δὲ 
τῷ δείπνῳ τούτῳ Περσιστὶ μὲν τυχτά, χατὰ δὲ τὴν Ἕλλή-: 
γων γλῶσσαν τέλεον" τότε χαὶ τὴν χεφαλὴν σμᾶται μοῦνον 
βασιλεὺς χαὶ Πέρσας δωρέεται), ταύτην δὴ τὴν ἡμέρην 
φυλάξασα 1 Ἵμηστρις χρηΐζει τοῦ Ξέρξεω δοϑῆναί οἱ τὴν 
Μασίστεω γυναῖχα. ὃ δὲ δεινόν τε καὶ ἀνάρσιον ἐποιέετο 
τοῦτο μὲν ἀδελφεοῦ γυναῖχα τταραδοῦναι, τοῦτο δὲ ἀναι- 
τίην ἐοῦσαν τοῦ πρήγματος τούτου" συνῆχε γὰρ τοῦ 
εἵνεχεν ἐδέετο. τέλος μέντοι ἐχείνης ve λιπαρεούσης xal 

ὑπὸ τοῦ νόμου ἐξεργόμενος, ὅτι ἀτυχῆσαι τὸν χρηΐζοντα 
οὐ σφι δυνατόν ἐστι βασιληΐου. δείπνου σπιροχειμένου, 
χάρτα δὴ ἀέχων χατανεύει, wal παραδοὺς ποιέει ὧδε" 

τὴν μὲν χελεύει ποιέειν τὰ βούλεται, ὃ δὲ μεταπεμψά- 
μενος τὸν ἀδελφεὸν λέγει τάδε" “᾿Μασίστα, σὺ εἷς Ζαρείου 

τε παῖς xal ἐμὸς ἀδελφεός, πρὸς δ᾽ ἔτι τούτοισι xol εἷς 
ἀνὴρ ἀγαθός. γυναιχὶ δὲ ταύτῃ τῇ νῦν συνοιχέεις μὴ 
συνοίχεε, ἀλλά τοι ἀντ᾽ αὐτῆς ἐγὼ δίδωμι ϑυγατέρα τὴν 
ἐμήν. ταύτῃ συνοίχεε" τὴν δὲ νῦν ἔχεις, οὐ γὰρ δοχέει 
ἐμοί, μὴ ἔχε yvvaixa." ὃ δὲ Μασίστης ἀποϑωμάσας τὰ 
λεγόμενα λέγει τάδε" “ὦ δέσποτα, τίνα μοι λόγον λέγεις 
ἄχρηστον, κελεύων μὲ γυναῖχα, e τῆς μοι παῖδες νεηνίαι 
τέ εἰσι χαὶ ϑυγατέρες, τῶν καὶ σὺ μίαν τῷ παιδὶ τῷ 
σεωυτοῦ ἠγάγεο γυναῖκα, αὐτή τέ μοι χατὰ νόον τυγχάνει 
χάρτα ἐοῦσα, ταύτην μὲ χελεύεις μετέντα ϑυγατέρα τὴν 
σεωυτοῦ γῆμαι; ἐγὼ δέ, βασιλεῦ, μέγα μὲν ποιεῦμαι 
ἀξιεύμενος ϑυγατρὸς τῆς σῆς, ᾽τοιήσω μέντοι τούτων 
οὐδέτερα. σὺ δὲ μηδαμῶς βιῶ πρήγματος τοιοῦδε δεό- 
μενος" ἀλλὰ τῇ τε σῇ ϑυγατρὶ ἀνὴρ ἄλλος φανήσεται ἐμεῦ 
οὐδὲν ἕσσων, ἐμέ τε Fa γυναιχὶ τῇ ἐμῇ συνοιχέειν." ὃ μὲν 
δὴ τοιούτοισι ἀμείβεται, Ξέρξης δὲ ϑυμωϑεὶς λέγει τάδε" 
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“οὕτω τοι, Μασίστα, ττέπρηχται. οὔτε γὰρ ἂν τοι δοίην 
ϑυγατέρα τὴν ἐμὴν γῆμαι, οὔτε ἐχείνῃ τελέονα χρόνον συν- 
οἰχήσεις, ὡς μάϑῃς τὰ διδόμενα δέχεσθαι." ὃ δὲ ὡς ταῦτα 
ἤκουσε, εἴπας τοσόνδε ἐχώρεε ἔξω" “δέσποτα, οὐ δή xo 
με ἀπώλεσας." ἐν δὲ τούτῳ τῷ διὰ μέσου χρόνῳ, ἐν τῷ 
Ξέρξης τῷ ἀδελφεῷ διελέγετο, ἡ “Ἵμηστρις μεταπεμψα- 
μένη τοὺς δορυφόρους τοῦ Ξέρξεω διαλυμαίνεται τὴν 
γυναῖχα τὴν Μασίστεω" τούς τε μαζοὺς ἀπτοταμοῦσα xvol 

προέβαλε, καὶ ῥῖνα xol ὦτα χαὶ χείλεα καὶ γλῶσσαν ἐχτα- 

μοῦσα ἐς οἶχόν μιν ἀποιτέμττει διαλελυμασμένην. ὃ δὲ 
Μασίστης οὐδέν κω ἀχηχοὼς τούτων, ἑλητόμενος δέ τί ol 
xaxov εἶναι, ἐσπιίπτει δρόμῳ ἐς τὰ οἰχία. ἰδὼν δὲ διε- 
φϑαρμένην τὴν γυναῖχα, αὐτίχα μετὰ ταῦτα συμβουλευ- 

σάμενος τοῖσι παισὶ ἐπορεύετο ἐς Βάχτρα σύν τξΕ τοῖσι 

ἑωυτοῦ υἱοῖσι χαὶ δή κού τισι καὶ ἄλλοισι ὡς ἀποστήσων 
γομὸν τὸν Βάχτριον xci ποιήσων τὰ μέγιστα καχῶν βα- 
σιλέα. τάπερ ἂν καὶ ἐγένετο, ὡς ἐμοὶ δοχέειν, εἴστερ 
ἔφϑη ἀναβὰς ἐς τοὺς Βαχτρίους xal τοὺς Σάχας" καὶ γὰρ 

ἔστεργόν τέ μιν xal ἦν ὕπαρχος τῶν Βαχτρίων. ἀλλὰ γὰρ 
Ξέρξης πυϑόμενος ταῦτα ixeivov πρήσσοντα πέμψας ἐπ᾽ 
αὐτὸν στρατιὴν ἐν τῇ ὁδῷ γχατέχτεινε αὐτόν τε ἐχεῖνον 
xal τοὺς παῖδας αὐτοῦ χαὶ τὴν στρατιὴν τὴν ἐχείγου. 

Κατὰ μὲν τὸν ἔρωτα τὸν Ξέρξεω χαὶ τὸν Μασίστεω 
ϑάνατον τοσαῦτα ἐγένετο, οἱ δὲ ἐκ Μυχάλης δρμηϑέντες 
Ἕλληνες ἐπὶ Ἑλλησπόντου πρῶτον μὲν ττερὶ “εχτὸν dWg- 
μεον, ὑπὸ ἀνέμων ἀπολαμφϑέντες, ἐνθεῦτεν δὲ ἀπίκοντο 
ἐς ἄβυδον, xai τὰς γεφύρας εὗρον διαλελυμένας, τὰς ἐδό- 
χεὸν εὑρήσειν ἔτι ἐντεταμένας, xol τούτων οὐχ ἥκιστα 
εἵνεχεν ἐς τὸν Ἑλλήσποντον ἀπίχοντο. τοῖσι μέν νυν ἀμφὶ 
“ευτυχίδην Πελοποννησίοισι ἔδοξε ἀποπλώειν ἐς τὴν EÀ- 
λάδα, ᾿Ιϑηναίοισι δὲ xoci Ξανϑίππῳ τῷ στρατηγῷ αὐτοῦ 
ὑπομείναντας πειρᾶσϑαι τῆς Χερσονήσου. οἱ μὲν δὴ ἀπέ- 
γτλωον, ᾿Ιϑηναῖοι δὲ x τῆς Ἀβύδου διαβάντες ἐς τὴν Χερ- 
σόνησον Σηστὸν ἐπολιόρχεον. ἐς δὲ τὴν Σηστὸν ταύτην, 
ὡς ἐόντος ἰσχυροτάτου τείχεος τῶν ταύτῃ, συνῆλθον, ὡς 

ἤχουσαν παρεῖναι τοὺς Ἕλληνας ἐς τὸν Ἑλλήσποντον, ἔχ 
τε τῶν ἄλλων τῶν περιοικίδων, xal δὴ xai ἐχ Καρδίης 

19* 
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, , WES i] - , 

πόλιος Οἰόβαζος ἀνὴρ Πέρσης, ὃς vd ix τῶν γεφυρέων 
0ztÀa ἐνθαῦτα ἣν χεχομιχώς. εἶχον δὲ ταύτην ἐπιχώριοι 

3 , - ^ , ^ - » , 

"ioAésg, συνῆσαν δὲ Πέρσαι τε xol τῶν ἄλλων συμμάχων 
e , - [2 y 

συχνὸς ὅμιλος. ἐτυράννευε δὲ τούτου τοῦ νομοῦ Ξέρξεω 
cr 3 B 3 * Ἁ , ^ Nx * 

vztaQyoc -oravxvuc, ἀνὴρ uiv Πέρσης, δεινὸς δὲ xoi 
ἀτάσϑαλος, ὃς καὶ βασιλέα ἐλαύνοντα ἐπ᾽ Ιϑήνας ἐξηπά- 

ν ᾿ - 3 , , 1 - 

1508, τὰ Πρωτεσίλεω τοῦ IqíxAov χρήματα ἐξ ̓ Ελαιοῦντος 
ὑπελόμενος. ἐν γὰρ Ἐλαιοῦντι τῆς Χερσονήσου ἐστὶ II "χελόμενος. ἐν γὰρ ιοῦντι τῆς Χερσονήσου ἐστὶ Πρω- 
τεσίλεω τάφος τε χαὶ τέμεγος περὶ αὐτόν, ἔνϑα vv χρή- 

^N , , » , 

ματα ττολλὰ xal φιάλαι χρύσεαι xal ἀργύρεαι καὶ χαλχὸς 
A. 3 M P4 2 , NDS. d 325. 

zai ἐσϑὴης xal ἀλλα ἀναϑήματα, τὰ Movabxryg ἐσύλησε 
βασιλέος δόντος. λέγων δὲ τοιάδε Ξέρξην διεβάλετο" 
ς ' 5 [7285 ^ “δέσποτα, ἔστι oixog ἀνδρὸς Ἕλληνος ἐνθαῦτα, ὃς ἐπὶ 
γῆν τὴν σὴν στρατευσάμενος δίκης χυρήσας ἀπέϑανε. 

, s N 5 , , - * 
τούτου μοι δὸς τὸν oixov, ἵνα χαί τις μάϑῃ ἐπὶ γῆν σὴν 

, - , , ? μὴ στρατεύεσθαι. ταῦτα λέγων εὐτιετέως ἔμελλε ἀνα- 
“τεἰσειν Ξέρξην δοῦναι ἀνδρὸς oixov, οὐδὲν ὑττοτοπτηϑέντα 
τῶν ἐχεῖνος ἐφρόνεε. ἐπὶ γῆν δὲ τὴν βασιλέος στρατεύε-- 

σϑαι Πρωτεσίλεων ἔλεχε νοέων τοιάδε" τὴν “σίην ττᾶσαν 
γομίζουσι ἑωυτῶν εἶναι Πέρσαι χαὶ τοῦ αἰεὶ βασιλεύοντος. 

, * , - δ 

ἐπεὶ δὲ ἐδόϑη τὰ χρήματα, ἐξ ᾿Ελαιοῦντος ἐς Σηστὸν 
3 , * * , , 3 ὦ 
ἐξεφόρησε, xai τὸ τέμενος ἔσπειρε xol évéuevo, αὐτός v6 
e 2 , 2 3 - 2 A 5 , A. τ , oxag ἀπίχοιτο ég ᾿Ελαιοῦντα, ἐν τῷ ἀδύτῳ γυναιξὶ éut- 

, 8. 5 , ς Ν 9 , 2 σγετο. τότε δὲ ἐπολιορχέετο ὑπὸ ᾿Ιίϑηναίων οὔτε παρε- 
, , M 

σχευασμένος ἐς πολιορχίην οὔτε προσδεχόμενος τοὺς 
Cr. , d , 

λληνας᾽ ἀφυλάχτῳ δέ xoc αὐτῷ ἐπέπεσον. ἐπεὶ δὲ 
, , ΄ , πολιορχεομένοισί σφι φϑινόπτωρον ἔπεγίνετο, ἤσχαλλον 

ς 3 - 2 , € c - 3 , M 2 οἱ ϑηναῖοι ἀπό τὲ τῆς ξωυτῶν ἀποδημέοντες xoi οὗ 
δυνάμενοι ἐξελεῖν τὸ τεῖχος, ἐδέοντό τε τῶν στρατηγῶν 
c , , 2 » 

0xQg ἀπάγοιέν σφεας ὀπίσω" οἱ δὲ οὐχ ἔφασαν πρὶν ἢ 
ΣΕ λοι νεὸς ἢ δὴ αΐων /Üv σφεας ἔμιψηται ἐξέλωσι ἢ) τὸ ηναίων χοιγόν σφεας μεταπέμψηται. 

ce * , ' , - -» 2 
οὕτω δὴ ἔστεργον τὰ παρεόντα. οἱ δὲ ἐν τῷ τείχεϊ ἐς 

- , - , 3: € cr 

πᾶν ἤδη χαχοῦ ἀπιγμένοι ἦσαν, οὕτω ὥστε τοὺς τόνους 
[4 - 2 , 3 , * 3 St ^ » 

ἕψοντες τῶν χλινέων ἐσιτέοντο. ἐπείτε δὲ οὐδὲ ταῦτα ἔτι 
5 cr , , 

εἶχον, οὕτω δὴ ὑπὸ νύχτα οἴχονται ἀποδράντες οἵ τὲ 
, d , , .« 

Πέρσαι χαὶ ὃ Ἡρταὔχτης xai ὃ Οἰόβαζος, ὄπισϑε τοῦ 
/ , -5 - , € τείχεος χαταβάντες, vij ἣν ἐρημότατον τῶν πολεμίων. ὡς 
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c , - B] ^ - b] , 

δὲ ἡμέρη ἐγένετο, οἱ Χερσονησῖται ἀπὸ τῶν πύργων ἐσή- 
- , ' Ν , , 

μηναν τοῖσι Ιϑηναίοισι τὸ γεγονὸς καὶ τὰς πύλας ἄνοιξαν. 
- M € Ἀ - 29, €. b ' ΄ 35 

τῶν δὲ οἱ μὲν πλεῦνες &Óícoxov, oi δὲ τὴν πόλιν εἶχον. 

Οἰόβαζον μέν vvv ἐχφυγόντα ἐς τὴν Θρηΐχην Θρήϊκχες 
3 ; , » ; 3E , ὭΣ ἱψίνϑιοι λαβόντες ἔϑυσαν Πλειστώρῳ ἐπιχωρίῳ ϑεῷ 

, - , S 2 L 2 , 

τρόπῳ τῷ σφετέρῳ, vovg δὲ uev ἐχείνου ἄλλῳ τρόπῳ 
ὔ ^ * ^ 2 sf 

ἐφόνευσαν. οἱ δὲ ἀμφὶ τὸν ἠρταὔχτην ὕστεροι ὁρμη- 
, , 3 , , 

ϑέντες φεύγειν, ὡς χατελαμβάνοντο ὀλίγον ἐόντες vaio 
^ » - 2 , £ 2 M ' ^ 

Αἰγὸς Ποταμῶν, ἀλεξόμενοι χρόνον ἐπὶ συχνὸν οἱ uiv 
ἀπέϑανον, οἱ δὲ ζώοντες ἐλάμφϑησαν. χαὶ συνδήσαντές 

€ c 2! 2 v ΄ 2 P Ὧν * * 
σφεας οἱ Ἄλληνες ἤγαγον ἐς Σηστόν, uer αὐτῶν δὲ καὶ 

«7» 2 , * ' - - L 

ρταὔχτην δεδεμένον, αὐτόν ve xal τὸν παῖδα αὐτοῦ. καί 
» , , C ^ , 

τεῳ τῶν φυλασσόντων λέγεται ὑπὸ Χερσονησιτέων ταρί- 
2 , , , , * ^A 

χους ὀπτέοντι τέρας γενέσϑαι τοιόνδε. οἱ τάριχοι ἐπὶ τῷ 
, , , ^ € , 

πυρὶ x&(uevot ἐπάλλοντό τε xal ἤστταιρον ὅχωσπερ ἰχϑύες 
γεοάλωτοι. χαὶ οἱ uiv περιχυϑέντες ἐϑώμαζον, ὃ δὲ 

sh c 3 N , ^ N E] " N 
ρταὔχτης ὡς εἶδε τὸ τέρας, καλέσας τὸν ὀπτέοντα τοὺς 

L 3} - cc - 3 - " , ' , 

ταρίχους ἔφη" ξεῖνε ϑηναῖε, μηδὲν qoféo τὸ τέρας 
- 2 M , Ὶ N , 

τοῦτο᾽ οὐ γὰρ σοὶ πέφηνε, ἀλλ᾽ ἐμοὶ σημαίνει ὃ ἐν Ἔλαι- 
- ᾽, ce ^ M , 

οὔντει Πρωτεσίλεως ὅτι xol τεϑγνεὼς xol τάριχος ἐὼν 

δύναμιν πρὸς ϑεῶν ἔχει τὸν ἀδιχέοντα τίνεσϑαι. νῦν ὧν 
ἀποινά οἱ τάδε ἐϑέλω ἐπιϑεῖναι, ἀντὶ μὲν χρημάτων τῶν 
»! 3 -—— € - € ' 7 ὴ € m - € - 

ἔλαβον ἔχ τοῦ ἱροῦ, éxarOY τάλαντα χαταϑεῖναι τῷ ϑεῷ, 

ἀντὶ δ᾽ ἐμεωυτοῦ χαὶ τοῦ παιδὸς ἀποδώσω τάλαντα διη- 
, 3 , , - , ' 

χόσια ἀΙϑηναίοισι πεεριγενόμενος. ταῦτα ὑττισχύμενος τὸν 
' - ἢ 2 , ' , - 

στρατηγὸν Ξάνϑιππον ovx ἔπειϑε. οἱ γὰρ Ἐλαιούσιοι τῷ 
Πρωτεσίλεῳ τιμωρέοντες ἐδέοντό μιν χαταχρησϑῆναι, καὶ 

2 - - - , € , » 3 , 

αὐτοῦ τοῦ στρατηγοῦ ταύτῃ ὃ νόος ἔφερε. ἀπαγαγόντες 
δὲ αὐτὸν ἐς τὴν ἀχτὴν ἐς τὴν Ξέρξης ἔζευξε τὸν πόρον, 

ς ' , 2 ' 3 M " ς ᾿ , , 

οἱ δὲ λέγουσι ἐπὶ τὸν χολωνὸν τὸν ὑπὲρ Μαδύτου πόλιος, 
σανίδα τιροσττασσαλεύσαντες ἀνεχρέμασαν, τὸν δὲ παῖδα 
ἐν ὀρϑαλμοῖσι τοῦ ᾿ίρταύὔχτεω χατέλευσαν. ταῦτα δὲ 

, Td , P] ^ € γος Ὅς ΚΠ , » , 

σιοιήσαντες ἀπττέπλωον ἐς τὴν Ἑλλάδα, τὰ τε ἄλλα χρή- 
, ^ Α M - , 

ματα ἄγοντες zal δὴ xol τὰ ὅπλα τῶν γεφυρέων ὡς ἀνα- 
ϑήσοντες ἐς τὰ ἱρά. καὶ xarà τὸ ἔτος τοῦτο οὐδὲν ἐπὶ 

σελέον τούτων ἐγένετο. 
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Τούτου δὲ τοῦ ἠρταὔχτεω τοῦ ἀναχρεμασϑέντος προ- 
, 3 , 2 ἄγος" / 2c , , 2 

πάτωρ “ρτεμιβάρης ἐστὶ ὃ Πέρσῃσι ἐξηγησάμενος λόγον, 
τὸν ἐχεῖνοι ὑπολαβόντες Κύρῳ προσήγνειχαν, λέγοντα τάδε" 
“ἐπεὶ Ζεὺς Πέρσησι ἡγεμονίην διδοῖ, ἀνδρῶν δὲ σύ, 
Κῦρε, κατελὼν Aovv&yea, φέρε, γῆν γὰρ κεχτήμεϑα ὀλίγην 
χαὶ ταύτην τρηχέαν, μεταναστάντες &x ταύτης ἄλλην ἔχω- 

3 , 3 ^ N ^ M 3 , ^ M 

u&v ἀμείνω. εἰσὶ δὲ πολλαὶ uiv ἀστυγείτονες, “πτολλαὶ δὲ 
χαὶ ἑχαστέρω, τῶν μίαν σχόντες πλέοσι ἐσόμεϑα ϑωμα- 

, » , - ΄ 

στότεροι. οἰχὸς δὲ ἄρχοντας ἄνδρας τοιαῦτα ποιέειν. 
M , /^55 cr 

χότε yàg δὴ καὶ παρέξει χάλλιον ἢ ὅτε ye ἀνϑρώπων τε 
EE » , - 3 , 32 - - - 

χεολλιῶν &oyoutv πασὴς τὲ τῆς otnc; Κῦρος δὲ ταῦτα 

ἀχούσας xal ov ϑωμιάσας τὸν λόγον ἐχέλξυε στοιέειν ταῦτα, 
οὕτω δὲ αὐτοῖσι παραίνεε χελεύων τπταρασχευάζεσϑαι ὡς 
οὐχέτι ἄρξοντας, ἀλλ᾽ ἀρξομένους" φιλέειν γὰρ ix τῶν 

ιιαλαχῶν χώρων μαλαχοὺς ἄνδρας γίνεσθαι" οὐ γάρ τοι 
τῆς αὐτῆς γῆς εἶναι χαρπόν τε ϑωμαστὸν φύειν καὶ ἄνδρας 

PERSE 4 " cr , , 
ἀγαϑοὺς τὰ πολέμια. ὥστε συγγνόντες Πέρσαι οἴχοντο 

, , “ , , 

ἀποστάντες, ἑσσωϑέντες vij γνώμῃ πρὸς Κύρου, ἄρχειν 
τε εἵλοντο λυπρὴν οἰχέοντες μᾶλλον ἢ πεδιάδα σπείροντες 
ἄλλοισι δουλεύειν. 
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II 182. III 39. 139. VI 13. 14. 
Αἰάκης, Samius, Sylosontis filius 
IV 138. VI 13. 22. 25. 
Ainxos, Aegineta, cui templum 
Athenis in foro exstructum V 89. 
VI 35. — A 4iaxióa, V 89. VIII 
64. 83. 

runt adversus Persas V 91. Sardes|.4ías, Aeacides V 66 VIII 121. 
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'Telamonis filius, a Graecis a Sa- 
lamine invocatus VIII 64. Philaei 
pater VI 35. 
iy ai, Achaeorum oppidum 1140. 
"iyaia, Aeolum civitas I 149. 
-iyaiov, τὸ πέλαγος IV 80. ὁ 
Αἰγαῖος πόντος II 91, τὸ Αἰγαῖον 
II 113. VII 36. 55. 
-iy&Asos, Atticae mons VIII 90. 
s E ̂ εἴδαι, tribus Spartanorum IV 

Aiysioa, Achaeorum oppidum I 
145. 

«Αἰγεύς, Atheniensis, Pandionis 
filius I 113. 

«Αἰγεύς, Lacedaemonius IV 149. 
-iyn, Macedoniae oppidum VII 
123. 

A iy salées, Pelasgi VII 94. 
-iyialsis, Sicyonius, Adrasti 
fihus V 68. ab eo nominata 44:7««- 
λέες tribus Sicyonia ibid. 

Ai yix 007, Ionis filius V 66. 
AiyiAsia, insula prope Euboeam 

| sita VI 101. 
Ai yiÀca, terrae tractus cirea Ere- 
triam VI 101. 
Ai yiva, Asopi filia V 80. 
Ai yiva, insula III 131. V. 84. 85. 
87. VI 35. 50. 61. 85. 88 sqq. VII 
141. VIII 41. 60. 64. 19. 81. 84. 92. 
131. 132. IX. 15. 16. olim Oenone 
dicta VIII 46. ibi templum Miner- 
vae III 59. —  “ἐγενῆται ex Epi- 
dauro orti V 83. VIII 46. Demo- 
eedem eondueunt 111 151. lovis 
templum condunt 11 118. Samiis 
infensi III 59. opem ab eis petunt 
"Thebani V 80. Atticam invadunt 
V 81. 89. inimicitiae in Athenien- 
ses causa V 82—88 aquam et ter- 
ram dant Dareo VI 49. proditionis| 
rei faeti ab Atheniensibus et La-| 
cedaemoniis VI 49. 50. 61. 64.| 
eorum rixae cum Lacedaemoniis 
VI 13. 85. Atheniensium saeram 
navem eapiunt VI 87. bellum eis 
inferunt Athenienses VI88sq. VII 
144. vineuntur V1 92. vincunt VI 
93 imminente bello Persico in gra- 
tiam redeunt VII 145. mare custo- 
diunt V1I 203. pugnant ad Sala- 
mina VIII 46. 14. 84. 86. 91 sqq. 
122. ad Plataeas IX 28. 51. 18sqq. 
80. — ἡ Αἰγιναίη V 86. Ate 
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vei νηῦς VIE 119. 181. VIII 90. 
92. “ἰγιναῖαι νέες VI 92. 
Αἴγιον, Achaeorum oppidum I 
145. 
Αἰγιρόεσσα, Aeolum civitas I 
149. 
-Aiy Aoi, Persiae populus III 92. 
«αἰγὸς Ποταμοί, Thraciae vicus 
IX 119. 
4iyvztoc, Africae accensetur 
IV 42. describitur II 4 sqq. eius 
magnitudo II 6. 15. 11. 149. fines 
II 17. 65. HI 5. 9l. fertilitas 
11. 14. pars antiquissima II 15. 
pars inferior (τὰ ὅλη) ll 92. 94. 
Aegypti urbes quomodo exstructae 
II 131. regionis natura II 8. 12. 
caeli temperies II 77. pluvias non 
habet II 13. Aegypti a Nilo inun- 
datae facies Il 97. describuntur 
eroeodili II 68— 10, hippopotami 
(1l, ibides aves 15, pisces 93, ser- 
pentes eornuti (4, serpentes volu- 
cres 15, alia animantia II. 14. 42. 
41560765 61^ 12. 957^ ΤΥ 186. 
terra gignit papyrum II 92. VII 
25, lotum, lilia 11 92, sillicyprium 
II 94, olera I1 125. Aegyptus in- 
equitabilis et ad plaustra inhabilis 
ll 108. in praefecturas, quae »o- 
μοί vocantur, divisa II 42. 164— 
166. sub Amasi rege florentissima, 
II 171. antiqua eius historia li 99 
566. Aegypto interitum minatur 
Cambyses 1IL 3, eaque potitur ΠΠ1 
1 sqq. Persis tributaria III 91. — 
“ὐϊἰγύπτιοι. Aegyptiorum aetas 
II 2. eorum instituta et iura ab 
aliis populis prorsus diversa II 35 
sqq. suis moribus et institutis con- 
tenti II 78, nec ullis aliis uti vo- 
lunt II 91. cf. II 43. 49. in septem 
hominum genera distributi 11 164. 
Aegyptii maxime salubri corpore 
ob aérem, qui est immutabilis II 
((. eorum capita quam firma et 
eur III 12. minimo labore fructum 
e terra percipiunt II 13. 14. fabis 
abstinent 11 37. vitibus carent II 
1i. cf. III 6. eorum vinum 
ex hordeo II 11. oleum ex silliey- 
prio II 94. animalibus domesticis 
vescuntur II 36. suem non alunt 
IV 186. quo tempore sues immo- 
lent et earum carne vescantur 11 
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41. 48. abluunt se post contaetam 
suem Π 47. bobus, piscibus absti- 
nent II 18. 31. Aegyptii The- 
banae provinciae ab ovibus absti- 
nent et capras immolant 11 42. 
Aegyptiorum mores depravati II 
117. mulieres virilia tractant ne- 
gotia II 35. mos parandi panem Il 
36, computandi, seribendi 5id., in 
conviviis II 18. color cutis II 104. 
cireumcisio I1 37. texturae I1 55. 
vestes 1136.81.85. viri binas vestes 
habent, feminae singulas 11 56. 
vestes eorum lineae et laneae 1I81. 
unguenta II 94. cibus et potus Il 
4. 48. ef. 92. 125. salutatio mu- 
tua II 80. cantilena II 19. prae- 
cipui conventus II. 59. luetus et 
sepultura 11 85. 86. mos triplex 
in eondiendis cadaveribus Il 86. 
81. 88. naves ex spina arbore 
eonfectae II 96. Aegyptiorum, qui 
in paludibus habitant, mores et 1n- 
stituta 11 92. 93. Aegyptiorum mi- 
lites 11 164.165.166. eorum stipen- 
dium et commoda 1107. armatura 
VII 89. cf. 1 135. IV 180. in magno 
eontemptu Sethoni regi 11 141. 
Aegyptii mediei ceteris praestan- 
tiores III 129. interpretes II 164. a 
quibus oriundi 11 154. sacerdotes 
11 36 sq. quorum unus est princeps 
sacerdos II 51, qui Thebis in tem- 
plo, dum vivit, imaginem suam 
ponit 11 143. plura de sacerdotibus | 
et sacrificiis 11 3.35—3(. Aegyptii 
hominum sapientissimi lI 11. 160. 
multarum rerum cognitione ceteris 
antecellunt 11 121. memoriae rerum 
gestarum dant operam 1I 11. cf. I1, 
148. Aegyptiorum annales II 100. 
ars medica I184. res ludicra et gym- 
nica I1 91. architectura 11 169. ac- 
curata politia (Polizei) 1] 111. eorum 
inventa 11 4. 82. scripturae duplex 
genus I1 31. primi immortalem ani- 
mam esse asseverant 11123. ignem 
animal esse volunt [11 16. annum 
invenerunt et in menses xiu dis- 
tribuerunt II 4. menses diesque 
deorum nominibus signant II 82. 
prodigiorum observantissimi II 82. 
divinationem certis diis tribuunt 
lI 83. primi diis aras, simulacra 
et delubra statuerunt Il 4. supra 
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modum religiosi Π 31. duodecim 
deorum cognomina primi in usu 
habuerunt 11 4. octo deorum pri- 
mores et duodecim secundi nomi- 
nati II 145. at omnes longe anti- 
quiores Graecorum diis 1l 146. 
deorum omnia fere nomina ab eis 
ad Graecos pervenerunt 1150. quo- 
rum deorum nomina nesclant ib. 
Aegyptiorum ritus religiosi II 58. 
sqq. 1I 64. festis et pompis de- 
leetantur 11 59. sacrificia I1 59. 
40. 41. sub Cheope interdicta IL 
124. a Mycerino restituta Il 129. 
pompae sacrae et festa II 58— 64. 
122. bestiarum cultus I1 65 sqq. 
oracula 11 85. divinatio ex vietimis 
ab Aegyptiis profecta II 51. cf. 54 
sqq. mysteriall 110. 111. Aegyptia 
instituta et Pythagoriea eademque 
Orphiea et Daechica consentiunt II 
81. ante homines in Aegyto dii 
regnaverunt II 144. Aegyptiorum 
reges cccxxx ll 100, quorum 
prinus Menes 1I 99. regum mu- 
nera et vivendi ratio I1 142. 113. 
sepultura III 16. reges praecipui 
11101. 102. 111. 112. 121. 124. 121. 
129. 136. 131. 141. 141. 151. 158. 
160. 161 sqq. 172 sq. III 10. eorum 
sub duobus regibus calamitas IL 
124—128. Aegyptii libertatem 
adepti duodecim sibi reges consti- 
tuunt II 141 sqq. clade a Cyre- 
naeis accepta a rege Aprie desci- 
scunt IV 159, et ÀÁmasin regem 
nominant 11 161 sqq., sub quo 
maxime florent II 1(Y. Psamme- 
nito rege acri proelio a Persis 
vieti 111] 10 sqq. morte muletati 
a Cambyse cum Apin celebra- 
rent III 21. 28. 29. a Cambyse 
subacti a Persis defieiunt Dareo 
regnante VII1.denuo a Xerxe sub- 
acti VII 7. ipsi et Phoenices com- 
meatus comportant exercitui Per- 
5100 contra Graecos VII 25. et 
naves ducentas praebent VII 89. 
navali in pugna strenui VIII 17. — 
Aiyvntios vouós III 91. :4iyv- 
πτίη σκευή 11 100. “ἰγύπτιον λί- 
vov 11 105. πέλαγος II 113. Αἰγύ- 
στιοι ϑώρηκες 1135. izvoo(llI 132. 
σπτήχεες 168. “ἰγύπτιαι μάχαιραε 
VIL 91. Αἰγύπτια γράμματα 11 
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125. ἐγχειρίδια VII 63. ἔργα 1. 98.) κάνϑιοι VII 116. 117. Mzav- 
φορτία 11. ϑίων ϑάλασσα VII 22. 

Aid iones oí ἐκ τῆς ΑΙσίης MI 94.| Ακαρνανίη, Graeciae regioll 10. 
oí ἀπὸ ἡλίου ἀνατολέων VII τ0.1 VIL 126. — καονάν VII 291. 
Βα προ οἱ dx τῆς «Τιβύης ἀκέφαλοι ΤΥ 191. 
1 22. VII 10. αὐτόχϑονεξ, οἱ τὰ Α κήρατος, vates Delphicus VIII 
πρὸς νότου τῆς “Τιβύης οἰκέοντες 
IV 191. oí πρόσουροι Aiyinto 
III 97. (II 99. 30.) γομάδες 1I 29. 
μακρόβιοι 11121.22. 93. oí τροωγλο- 
δύται IV 183. quales homines III 
20.101.infelix adversus eos Camby- 
sis expeditio IIT. 11.25.30. Aethio- 
pum varia genera cum Xerxe mili- 
tantium Vli 69. 19. — ΤΙ 42. 100. 
104. III. 91. ὁ “ἰϑίοψ--- ὁ .4:9:0- 
zov βασιλεύς 111 21. 30. — Αἰϑὲο- 
zin 1111. 28. 30. 110.114. 139. 146. 
161. — “ἰϑιοπικὸς λίϑος II 86. 
127. 134. 116. αἰϑιοπὶς γλῶσσα 
Iil 19. σκευὴ II 106. 
A iuos, Thraciae mons IV 49. 
Avere, Macedoniae oppidum VII 
123. 
αϊνεσίδημος, 
rex VII 154. 165. 
Aivivec, Thessaliae populus. fa- 
eiunt cum Persis VII 132.185. 198. 

-Aivos, Aeolum civitas IV 90. VII 
58 

Agrigentinorum 

Aívvoa, Thraciae regio VI 4T. 
A iohléss 1149 sqq. 15í. 171. II 1. 
SUIS P HL 05. 90. IV 89. 138. . V .94. 
8272. 199. VI.8. 28.08. VII 9. 95. 
IX,115. olim Pelasgi vocati VII 
95. a Croeso subacti 16. 26. 28. Cyro 
E dedunt I. 141. — 4:02 /« V 123. 

. yj VII 166. “ἰολίδες πόλιες I 
149 sq. VII 58. 194. 
«Αἰολιδέων πόλις, Phocidis oppi- 
dum VIII 35. 

Αἴολος, Hellenis filius VII 197. 
-icávios, lheraeus IV 150. 
«Ἵἰσχένης, Eretriensis VI 100. 
Aiogoaios, Atheniensis VIII 11. 
Aioxouovin, Samiorum tribus III 
26. 
Aio Aoc, poeta II 156. 
Αἴσωπος, fabularum scriptor II 
194. 
Aix o Aoi, populus VIII 13. 44ito- 
λὸς Τίτορμος VI 121. — Aicohis 
4001 VI 127. 
ἄκανϑος, Macedoniae oppidum 
VI 44. VII 115—117. 121. 124. — 

————————————— 

91. 
4x15, Hyrcaniae fluvius III 117. 
ἀκινάκης vOv Περσέων 11] 64.118. 
128. VII 54. em IX 107. ἀκ. Xxv- 
ϑέων IV. 62. ἢ 
Axgayavai v us. . Agrigenti, Sici- 
liae oppidi, incolae VII 165. 110. 
A * οαιεφ ir,Boeotiae oppidum VIII 
135. 

Axoi0(0c, Danaes pater VI 53.54. 
4x00 oov, Macedoniae oppidu 
VII 22. 
Αλάβανδα, Cariae oppidum VII 
195. 
Aiagavóa, Phrygiae oppidum 
VIII 136. vg 
λάζειρ, Bareaeorum rex IV 164. 
Αλαζῶνες, Scythiae populus IV 
18. 52. 
AAaAin,oppidumin Corsiea a Pho- 
caeensibus conditum I 165. 166. 
λαρόδεοι, Asiae populus III 94. 
IVILA49; 

AÀL £n, v. AO vain 
λέξανδοος , Amyntae filius, Ma- 
cedonum | rex V 17. 19—22. VII 
113. 115. VIII 137 —139. a Mardo- 
nio legatus Athenas missus VliI 
136. IX 1. 4. 8. — Athenienses 
hortatur ut paciseantur cum Per- 
sis VIII 140 sq., ad Plataeas 
Atheniensibus Mardonii causam 
prodit IX 44. 45. aurea eius Del- 
phis statua VIIi 121. 
λέξανδρος, Priami filius, Hele- 
nae raptor 1 3. II 113. 120. vi ven- 
torum in Aegyptum delatus, Hele- 
nam relinquere coactus II 113— 
119. in Cypriis vero earminibus tri- 
duo e Sparta Ilium pervenisse fer- 
tur II 117. 
Ἀλευάδαι (-Ξ- λεύεω παῖδες y il 
130. IX 58.) Thessaliae principes 
VII 6. nuntios ad Xerxem mittunt 
Eo ub suecurrat in Graecos VII 
172. 
λήιον, campus Ciliciae VI 95. 
Αλιάκμων, Macedoniae fluvius 
VE 121. 
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Ἁλιέες, Argolidis civitas VII 137.| 42g εός, Lacedaemonius VII 227. 
Μλικαρνησσός, Doriensium urbs| “λωπεκαί, Atticae pagus V 63. 
1144. 175. II 178. VII 99. VIII.|44«£óvses cum Graecis bellum 
104. — “λικαρνησσῆες Ipr.lll 
4, VII 99: EX 301. 
λιλάτ, V. ᾿φροδίτη. 
A Aura, VY. φροδιίτη. 
i Azxaioc, Herculis filius I 1. 
Αλκαῖος, poeta V 95. eius arma 
suspenderunt in Sigeo Athenienses 
ibid. 
“λκαμένης, 

rex VII 204. 
A Antíións, Lacedaemonius VI 61. 
“λκέτης, Maeedonum rex VIII 
139. 
Αλκήνωρ, Argivus I 82. 
«“1λκιβιάδη ς, Cliniae pater,-Athe- 
niensis VIII 17. 

-AÀiuiuagzos, Eretriensis VI 101. 
AÀxuaiov, Atheniensis, Megaclis 
filius 159. VI 125. 197. 

Lacedaemoniorum 

,“λκμαιωνίδαι, nobilissima inter! 
Athenienses familia V 62. VI 125 
—131. ἐναγέες 1 61. V 10. 11. ob 
Pisistratum profugi templum Del- 
phieum aedifieandum conducunt V 
62. 90. Athenas tyrannide liberant 
VI123. (V 63. VI i21.)Isagorae ad- 
versarii V 66. Athenis eiecti, mox 
vero restituti I 64. V 69. 13. post 
pugnam  Marathoniam patriam 
prodidisse dicuntur VI 115. 121. 
124. 
“λκμήνη, Herculis mater II 43. 
145. 

A Axov, Molossus VI 121. 
-MÀios, Achaeorum oppidum VII 
118.191. 
A Àn5gvoi, vieus ad Thermopylas 
situs VII 176. 229. λπηνός oppi- 
dum VII 216. 

A Lm is, fluvius qui in Istrum effun- 
ditur IV 49. 

«Ac, Asc, sal nativus IV 53. VI 
119. VII 30. salis colles in Africae 
desertis IV 181 sqq. «40s μέταλλον 
1V 185. ἅλμη 11 12. τί. 

λυαάαττης, Lydorum rex I 14. 
92. IIT 48. VIII 35. bellum cum 
Milesiis gerit I 6. 16—22. cum 
Cyaxare et Medis I 16. 73. 14. 
eius mors 1 25. sepulerum 193. 
A Àvs, Asiae minoris fluvius I 6.98. 
12. 1. 108. 130. V 52. 102. VII 26.! 

gerunt IV 110. cum Scythis proe- 
lium committunt; feminae agnitae 
eis nubunt, eorumque linguam 
discunt IV 111—116 inde Sauro- 
matae orti 1V 117. 
A ua ϑοῦς, Cypri oppidum V 105. 

A uad ovioiV 104.108.114. 115. 
Auccoic, Aegyptiorum rex, Apriem 
ad Momemphin proelio vincit II 
161. 162. 163. 169. 112. eius vitae 
ratio et mores II 113. 114. Grae- 
corum amicus I1 154. 118. eum Cy- 
renaeis foedus init 1 181, cum 
Croeso I 77. eum Solon convenit 
I 30. hospitii ius eum Polyerate 
contractum propter nimiam huius 
felicitatem solvit III 40—43. Cy- 
prum subigit 11152. cum Cambyse 
bellum gerit III 1 sqq. eius mors 
III 10. 16. opera magnifica II 115. 
116. dona in Graeciam ab eo de- 
dita 1I 182. 1Π 41. 
Ἄμασις, Persarum dux, Bareaeis 
bellum infert IV 167. Barcen ex- 
pugnat IV 201. Cyrenen occupare 
frustra eonatur IV 203. 
Ausiuíns, Atheniensis VIII 84. 
93. 
Ἀμεινοκλέης, Magnes VII 190. 
Αμηστροις, Otanis filia, Xerxis 
uxor VII61. 114. I X. 109. 110. 112. 
Auiavrosc, Agaristae proeus VI 
121. 

Auílzas, Hannonis filius, rex 
Carthaginiensium VII 165—167. 

Aunov,wv. Ζεύς. 
4 uuo vio Aegyptiorum et Aethi- 
opum coloni II 32. 42. apud .-eos 
celeberrimum lovis templum et 
oraculum IV 181. salis copia IV 
182. infelix expeditio Cambysis 
adversus eos III 17. 25. 26. 
Auougaosros, Lacedaemonius. 
eius virtus in pugna Plataeensi IX 
59. 55—91. 11. 85. 
Αμόργης, Persarum dux V 121. 
μπελος, Macedoniae promuntu- 
rium VII 122. 123. 
Auz5, oppidum ad rubrum mare 
situm VI 20. 
Mumoaxirar, Acarnaniae po- 
pulus VIII 45. 47. IX 28. 31. 
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-AuvOaov, Melampodis pater II 24»« 9 ns, Persa VII 62. 
49. AvagAvotoc,pagus AtticusIV 99. 
Ἀμύντης, Macedonum rex V 1ἴ νάχαρσις, Scytha sapiens IV 
—20. 94. VII 173. V1II 136. 189.' 46. 16. τί. 
142. IX 44. v0 o£ne, Sicyonius VI 196. 
Ἀμύντης, Persa VIII 136. «νδρόβουλος, Delphus VII 141. 
"uvoytoi — Σάκαι VII 64. νδροδάμας, Samius VIII 85. 
Δ μυρις, Sapiens nominatus, Si- IX 90. 
rita VI 121. νδροκράτης, heros IX 25. 
-uvoraios, Aegyptius II 140. 47000452075, Cephei filia VII 61. 
EHE 15. | 150. 
Αμφιάρεως, vates, Amphilochi 4»000c, maris Aegaei insula IV 
pater I1I 91. eius templum et ora- 33. V 31. VIII 108. a Themistocle 
eulum Delphis I 46. 49. 52. 92.| oppugnata VIII 111. 112. 191. — 
VIII 134. e. " | “Τὴ ὅλον VIII66. 111. 112. IX 88. 
Augixaia, Phocensium oppidum ἀνδρόσφιγγες Aegyptiorum Il 
VIII 33. qeu KC Wem 
μφικράτης, SamiorumrexIII59. ἀνδροφάγοι, Sarmatiae populus 
Ἀμφικτύονες II 180. V 62. VII, IV 18. 100. 102. 106. 119. 125. 
200. 218. 228.— 4ugizvvovidos Mv5oisros,Sperthiaepater, Spar- 
Δήμητρος (oov VII 200. tanus VII 134. 
Auguxtiov,eiussacrum VII200.| 4v50:0z0s,Sperthiae filius, Spar- 
Augihozos, Amphiarai filius III| tanus VII 137. 
91: VII 91. AvOsuois, Macedoniae oppidum 
Αμφίλυτος, Acarnan I 62. V 94. 
Augiuvracoc, Epidamnius, pro-| 4»274z, vieus ad Thermopylas 
eus Agaristae VI 127. situs VII 176. 200. 

A " d 20«,Loecrorumoppidum VIII | Ec ϑυλλα, Aegypti oppidumII 97. 
32. 36. : 
Augur oiov, Herculis pater IL 43.| 4vvo v, Hamilcaris pater, Cartha- 
44. 146. V 59. VIO3. giniensis VII 165. 
Augiov Βακχιάδης, Corinthius V| Avózaia, Locridis mons VII 216. 
928. Avcrayóons, Cous IX 16. 
Avayvodásios Εὐμένης VIIL 93. |4vzavÓoos, ἡ Πελασγίς, Mysiae 
ἀναθήματα 1 14. 25. 31. 50. 51.| oppidum V 26. VII 42. 
52. 53. 66. 69. 10. 92. 164. 183. 1I| 4 ντίδωρος, Lemnius VIII 11. 
44. 110. III 47. 59. 145. 159. 181.| 4 ντεκύρη, Locridis oppidum VII 
182. IV 81. 152.162. VII170. VIIL.| 198.213. — 4vc:zvoesvsc VII214. 
35. 121. 122. IX 81. VIII 21. 
Avaxoéav, Teius poeta III 121. | ντίοχος, Eleus IX 33. 
νακτόριοι Anactorii, Acarna-| 4vcízat0oc, 'Thasius VII 118. 
niae oppidi, incolae IX 28. 31. Αντίφημος, Lindius VII 153. 
ναξανδοίδης, Lacedaemonio-| 4v*:2407:, Eleonius V 43. 
rum rex I 67. 111 148. V 39—42.| νυ σις, Aegypti oppidum II 137. 
64. VI 50. 108. VII 148. 158. 204.| — νύσιος νομός 11 166. 
205. VIII 71. 1X 10. 64. ἄνυσις, Aegypti rex caecus, a Sa- 
ἀναξανδρίδης, Lacedaemonius,| baco Aethiopum rege regno priva- 
VIII 131. tus 1I 137. 140. 
Avátavóoos, Lacedaemoniorum | 4vvo oc, Sidonius VII 98. 
rex VII 204. ἄξιος, Macedoniae fluvius VII 

AvaE(iAgos, Lacedaemonius VIli| 123. 124. 
151: 5. " A E6s, Cretae oppidum IV 154. 
ιναξίλεως, Rhegiorum tyrannus | 47 «0sc«:, Asiae populus III 91. 
VI 23. VII 165. 110. ἀπατούρεα, solemne ab Ionibus 
Avava, Phrygiae oppidum VII 30.! celebratum I 147. 
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An a (—I5), dea Scythiea IV 59. 
Ἀπιδανός, l'hessaliae fluvius VII 
129. 196. 

AMzas, Aegyptiorum deus, Grae- 
corum Ἔπαφος. eius descriptio et 
notae II 153. III 21—29. 33. 64. 
A nie, Aegypti urbs II 18. 
Απολλοφανης, Abydenus VI 26. 
πόλλων, Deli natus VI 91. pel- 
lem Marsyae detraetam suspendit, 
VII 26. fons ei sacer in Libya IV 
158. ὁ ἐν Δελφοῖσι, ϑεός 1 50. ἑκη- 
βόλος V 60. ἐΐσκοπος ib. Ισκήνιος 
Thebis I 52. 92. V. 59. VIII 134. 
“1οξίης ΓΟ T VARIOS: Τοιόπιος in 

Caria 1144. Φοῖβος ΤΥ 155.---Οἰτό- 
συρος Scytharum IV 59. — 'ὥρος 
Aegyptiorum 1I 144. 156. colitur 
Abis VIII 33. 134. in Aegypto II 
83. 1505 156. Corinthi III 52. Deli 
VI 118. Metaponti IV 15. Mileti 
11 159. Naucrati II 178. Pataris I| 
182. Ptoi VIII 135. Spartae I 69. 
VIÓT. eius oracula Abis I46. VIII 
33. 194. in Aegypto II 83. Delphis, 
vid. Ζελφοί. Mileti, vid. Βραχγχίδαι, 
ΖΔίδυμα. Pataris I 182. 
Amoliovirn,oppldum ad Pontum 
Euxinum situm IV 90. 93. 
ἀπολλωνἕη, oppidum ad sinum 
Ionium situm 1X 92. 93. 94. — 
AmolhiovigiavlNX 92—94. 

Απρίης, Aegypti rex, III 1. IV 
159. cum Phoenicibus bellum ge- 
rit 11 161. ingenti clade in bello 
cum Cyrenaeis aecepta Aegyptii 
ab eo desciscunt, Amasin regem 
deligunt II 161 sq., qui Apriem 
proelio devietum vivum capit 1] 
169. 

Aoafiírn. Arabiae situs II 8. 11. 
15. 158. III 9. IV 39. terrae na- 
tura II 12. ΠῚ 107—113. animalia 
II τῷ. 15. mores et instituta 1 131. 
198. III 8. VII 86. — 2 ράβιοε, 
in Aegyptum irruunt II 141. Cam- 
bysi aditum permittunt in Aegy- 
ptum III 4. 9. 88. tributorum im- 
munes [II 88. 91. millena talenta 
thuris Dareo pendunt 11 97. eo- 
rum in exercitu Xerxis dux et 
armatura VII 69. 86. 87. 184. — 
o «ράβιος — ὁ Αραβίων βασιλεύς 
1Π 7. 9. ἥράβιος κόλπος ll 11. 
102. 158. IV 39. 42. 43. Moafiov 
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οὖρος II 8. ραβίη πόλις II 158. 
χώρη 1l 11. 
ράδιος Μέρβαλος VII 98. 
ράξης, Asiae fluvius I 196. 201. 
202. 205. 209—211. 216. III 36. IV 
11. 40. 
A oao00s, Scythiae fluvius IV 48. 
ργάδη ς-, Ionis filius V66. — 4o- 
γαδέες, Attica tribus V 66. 
A oyaios, Philippi pater, Macedo- 
num rex VIII 159. 
AoyavOavioc, Tartessi rex lon- 
gaevus cum Phoenicibus foedus 
init I 163. 165. 
Αργείη, Aristodemi uxor VI 52. 
A oy, virgo Hyperborea IV 35. 
oviAos, Disaltiae oppidum VII 
115. 
A oyioziovinagroPlataeeoIX 51. 
Αργιππαῖοι, Scythiae populus 
IV 23. 

A oyos heros VI 15. 80. 
440v 0s, Peloponnesi civitas I 5.82. 
V1 16.80. 82. 83. VII 145. 148.150. 
152. VIII 131. 138. IX 34. Graeciae 
civitates olim omnes antecellens I 
1. ab Homero celebratum V 61.— 
«ΑΙ ργεῖοι, progenitores Persarum 
VILI150. eorum regni dimidium sibi 
mercedem petit Melampus IX 34. 
Argivorum rex VII 149. tyrannus 
Phidon VI 121. tribus V 68. contra 
Thebas cum Polynice expeditio- 
nemfaciunt IX 27. Cadmeos eiciunt 
V δῖ. 61. a Pisistrato mercede con- 
dueti eontra Athenienses I 61. eo- 
rum bellum eum Sicyoniis V ΟἿ, 
cum Lacedaemoniis de Thyrea I 
82.cf. VIII 13. Argivi contra Athe- 
nienses ab Aeginetis invocati V 
86. VI 92. a Cleomene devicti VI 
16 sqq. VII 148. eorum servi diu- 
turnum gerunt bellum eum domi- 
nis VI83. in bello Persieo a neutra 
parte stant VII 148—152. Persas 
in Graeciam areessisse feruntur 
VII 152. foedus cum Persis reno- 
vant VII 150. 151. ad Mardonium 
nuntium mittunt IX 12. Iunonem 
colunt I 31. Curium condunt V 
113. oraculum consulunt V119. VII 
148. — Αγ» sin γυνή V 94. Αργεῖαι 
I 31. III 134. 40oyoàic χώρη VI 
92. μοίρη 1 82. κρητὴρ AMoyoAuxos 
IV 152. 
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ἄργυρος. argenti fodinae in Attica 
VII 144, Macedonia V 17, Siphno 
III 57, Thracia VII 112. eius eo- 
ia in Lydia V 49. non utuntur eo 

Ecythue IV 11. neque Massagetae 
I 215. ἀργύριον Aovavóizóv puris- 
simum 1V 166. donaria argentea I 
14. 25. 51. ef. χουσός. 
"oy, navisIV 145. 119. VII 193. 
ρδέρικκα, Assyriae vicus I 185. 
4oÀ£soiuxa,terrae Cissiae vieus 
ab Eretriensibus captivis habitatus 
VI 119. 

ὥοδυς, Lydorum rex, Miletum in- 
vadit I 15. 16. 18. 

ὥρφειοι, Asiae populus III 95. VII 
66. 
ρήιος πάγος, collis ex adverso 
areis Athenarum situs VIII 52. 
ὥρης VII 140. VIII τύ. colitur in 
Aegypto II 59. 64. in Seythia IV 
59 sq. 62. in Thracia V 1 eius ora- 
eulum in Aegypto II 83, apud 
Chalybas VII 16. 

Φριαβίγνης, Darei filius, Persa 
VII 97. VIII 89. 
Φριαντάς, Scytharum rex IV 81. 
Aoiansídns, Scytharum rex IV 
16. 18. 
“ριαράμνης, Persa VIII 90. 
Φριαράμνης, Teispis filius, Persa 
SL 14. 
A oidoAic, Alabandensium tyran- 
nus VII 195. 
“ριζαντοί, Medorum gens I 101. 
Z4 oi5oc, Persa VII 82. 
&otua (— unum) Scythica, vox IV | 
21 
ριμασποί, Scythiae populus III 
116. IV 13. 21. — ριμάσπεα 
ἔπεα IV 14. 
ρίμνηστος, Lacedaemonius IX 

Aoíuvnotoc, Plataeensis IX 12. 
Ἄριοι — Μῆδοι VII 62. 
Φριόμαρδος, Artabani filius, Per- 
sa VII 67. 
Aon αρδο v, Darei filius, Persa 

VII 18. 
Aoíofa, Lesbi oppidum I 151. 
Aoiotay6ó0rc, Cymaeorumtyran- 
nus IV 138. V 31. 38. 
ἀρισταγόρης, Cyzicenus IV 138. 
Αρισταγόρης, Milesius, Histiaei 
gener 90. seditionis loniecae 
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auctor V 36. 37. tyrannos in Asia 
evertit V 38. Spartam profectus 
cum Cleomene de societate com- 
paranda agit V 49. 50. 51. Athe- 
nas profectus Athenienses ad belli 
societatem inducit V 97. expedi- 
tionem contra Sardes suscipit V 
98—100. consilii inops Myrcinum 
Edonidem petit V 124. ἃ Thraci- 
bus occiditur V 126. VII. cf. VI 
5. 9. 13. 18. VII8. 
Αρισταγόρης, Samius IX 90. 
0101 £s, Corinthius VII 131. 
Αριστέης, Proconnesius, Arima- 
spea carmina condit IV 18. cum 
Apolline ad Metapontinos venisse 
et post mortem denuo apparuisse 
fertur IV 13—195. eius statua Me- 
taponti in foro IV 15. 

Aoiwsrtíóüns,  Lysimachi filius, 
Atheniensis, in exilium eiectus 
nuntium affert Graecis ad Sala- 
mina undique circumventis VIII 
19—82. 95. dux Atheniensium ad 
Plataeas IX 28. ᾿ 
“Πριστογείτων, Atheniensis V 55. 
VI 109. 123. 
Αοιστόδημος, Lacedaemonius, à 
Leonida remissus proelio non in- 
terest VII 229. probro notatus in- 

| famiam in pugna Plataeensi delet 
VII 231. IX ΤΊ: 
Αριστόδηκμος, pater Eurysthenis 
et Proelis, duarum farmiliarum 
Spartae regiarum auctor IV 147. 
VI 52. VII 204. VIII 131. 
Ἀριστόδικος, CymaeusI158. 159. 
““ριστοκράτης, Aegineta VI 13. 
Αριστόκυπρος, Soliorum rex V 
113. 119. 
Aousrohlatónc, Atheniensis I 59. 
Αροιστόμαχος, Cleodaei filius VI 
52. VII 204. VIII 131. 
Aowsrovízz, Pythia VII 140. 
Αὐοιστόφαντος, Delphus VI 66. 
Αριστοφιλίδης, "larentinorum 
rex III 136. 
Aoíorov, Byzantius IV 138. 
Aoíatov, Lacedaemoniorum rex 
161. V Τὸ ὙΙ51. 61—966. 68. 69. 
VII 8. 101. 209. 239. 
Ao ἐιστώνυπος. Sicyonius VI 126. 

Idoíipoov, Xanthippi pater, Athe- 
niensis VI 131. 136. VII 35. VIII. 
131. 
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A otov, Methymnaeus citharoedus 
193. delphino per mare vectus 124. 
AMoza«0ír, Peloponnesi regio I 66. 
67. VI 14. 83. 121. VEI 90. 902. 
vin 26. — “ρκάδες IL 171. IV 
161. V 49. VII 170. IX 27. 28. 
a Cleomene contra Spartam solli- 
citati VI 74. eis infensi Lacedae- 
monii l66. iidem cum eis certamen 
ineunt IX 35. pugnant ad Ther- 
mopylas VII 202. in Isthmum con-. 
gregantur V ma 12. αἰρκάδες avto- | 
19o» es VIII 4 3. Πελασγοί 1 146. 
AMoxsoíAsms Ἢ Batti filius, rex 
Cyrenes IV 159. 160. 
Ὡρκεσίέλεω ς 11. ΒΑΕ felicisfilius, 
rex Cyrenes II 181. IV 160. 161. 
Aoxsoíhsos liL, Datt claudi 
filius, rex Cyrenes, i in Samum pro- | 
fugit IV 162. redux in patriam 
crudelia facinora perpetrat ΕΥ̓ 164. 
Cambysi regnum tradit IV 165. 
occiditur a Bareaeis IV. 164. 167. | 
200. 
Ao μαμίϑρης, Medus VII 88. 
Monatídpge; 'Thespiensis VII 221. 
Ao uevin, Asiae regio V 52. —490 - 
μὲν /to c1 180. 194. 11193, V 49. 59. 

VII (83. —4ouzvtiov ovooc, mons 
Asiae, ex quo Halys proiluit. 1*2. 

Μροκμόδιος, Atheniensis V 55. VI| 
109. 193. 

“ρομοκύδης, Phocensis IX 17. 
ρπαγος, Medus, 1. 80. Astyagi 
familiaris, iussus Mandanae filium 
interimere regis bubuleo tradit ex- 
ponendum 1 108 —116. ab Astyage 
ad cenam invitatus inscius sui filii 
carnes comedit I 118. 119. Cyrum 
ad defectionem excitat I 123. 129. 
loniae oppida expugnat I 162— 
169. bellum infert Caribus et Ly- 
ciis I 111—175. inferiorem Asiam 
Cyro subicit I 176. 
M onayos, Persa VI 28. 30. 
Aomoés as, Seytha IV 5.5: 
Mooanivgs, Darei filius, Persa 
VI 68. 
Π ρσάμης, pater Hystaspis, Persa 
I 209. VII 11. 224. 
ἀρσάμης, Darei filius, Persa VII 
69. 
“οτάβαζος. Pharnacis filius, Per- 
sarum dux, VII 66. cum Mardonio 
remanet in Europa, Olynthum ex-| 

pugnat, Potidaeam frustra op- 
pugnat VIII 126 —129. dissuadet 
Mardonio ne pugnam ad Plataeas 
committat IX 41. Mardonio inter- 
fectosalvus per'l'hessaliam elapsus 
cum reliquiis exercitus in Asiam 
pervenit IX 89. cf. 58. 66. 10. 1T. 
“φρτάβανος, Darei frater, Xerxis 
patruus, bellum contra Scythas 
dissuadet IV 83, bellum eontra 
Graecos VII 10. 11. 17. colloquium 
eius cum Xerxe VII 46—52. Susa 

| ἃ Xerxe remisso regnum commis- 
sum VII 52. cf. IV 143. VII 66. 
61. 15. 82. VIII 26. 
Aorafacns, Persa VII 65. 
Αρφταῖοι --- Πέρσαι VII 61. 
A oraios, Artachaeis pater, Persa 
VII 22. 117. 
Aoaioc, Azanis pater, Persa VII 
66. 

Aot E πη, Mysiae oppidum IV 14. 
VI3 

Aoráv oh , Hystaspis filius, Persa 
VII 224. 
οτάνης, Thraciae fluvius IV 49. 
"ora£égígs, Persarum rex VII 
106. 151. 
ρταὕὔκτης, Persa VII 33. 18. IX 
116—120. 122. 
Aoravvcr, Masistae filia, Dareo 
filio a Xerxe colloeataIX 108. 109. 
Aoravvigs, Artachaeis filius, 
Persa, dux classis a Xerxe relictae 
VIII 130. eius fuga IX 102. 107. 
Aoravvrns, lthamithrae filius, 
Persa VII 67. 
Αροταφέρνης, Artaphernis filius, 
Persa, contra Athenas et Ere- 
triam missus VI 94. in pugna Ma- 
rathonia cum Dati victus in Asiam 
redit VI 116. VII 10. τά. dux Ly- 
dorum et Mysorum in exercitu 
Xerxis VII τ 
4doragéovne, Hystaspi filius, Sar- 
dibus praefectus V 95. 30. 13. ab 
Aristagora excitatus Megabaten 
cum exercitu ad Cycladas acqui- 
rendas mittit V 31. 32 sq. Sardi- 
bus incensis arcem obtinet V 100. 
lonibus rebellantibus bellum in- 
fert V 123. suspectum Histiaeum 
habet VI 1. 4. Hippiam restituere 
Athenienses iubet V 96. Sardium 
praefectus VI 30. 42. - 
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Morayzaíns, Artaei filius, Persa,| 166, — “ρυανδικὸν ἀργύριον IV 
fossae ad Acanthum faciendae| 166. 
praefectus V1I 22. 111. 
Aovazaios,Artayntae pater, Per- 
sa Vl1I 63. 
ρφταχαῖος, Otaspis pater, Persa 
VIII 150. 

Ἀρτεμβάρης, Medus I 114—116. 
Aovreufgaons, Persa IX 122. 
A ovens, Cereris filia II 156. Deli 
nata VI 97. βασιληίη in Thracia 
IV 33. Ὀρϑωσίη Byzantii IV 81. 
χρυσάωρ VIII τί. — Βούβαστις 
Aegyptiorum II 137. 156. colitur 
in Aegypto 11 59. 131 sq. 155. 
in Artemisio VII 1176. Braurone 
VI 138. Deli, ubi eius templum 
-“ρτεμίσιον IV 84. 35. Ephesi I 26. 
Sami III 48. in Thracia V 7. eius 
oraculum in Aegypto II 83. 
Aoveuicig,  Halicarnassensium 
regina, eius genus et animi prae- 

ἀρύηνις, Alyattis filia, Astyagi 
nubit I τά. 
Aogavóoos, Achaei nepos, Danai 
gener II 98. 
ἀρχάνδρου πόλιες, Aegypti op- 
pidum II 97. 98. 
ρχέλαοει, tribus Sicyonia V 68. 
ρχέλεως, Agesilai filius, Lace- 
daemoniorum rex VII 204. 
ρχεστρατέδης, Samius IX 90. 
Aozíónuos, Lacedaemonius VIII 
131. 
Aozíünuoc, Zeuxidami filius, La- 
cedaemoniorum rex VI 11. 

A o zi0 (xm, meretrix II 135. 
4Aozins, Samii pater, Lacedaemo- 
nius III 55. 
Αἰ ρχίης, Samii filius, Lacedaemo- 
nius 11I 55. 
Ἀρχίλοχος, Parius poeta I 12. 

stantia VII 99. prudentia VIII 68, | σβύσται, Libyae populuslV 110. 
virtus in pugna Salaminia VIII|46:«c, tribus Sardianorum IV 45. 
81. 88. quomodo servata VIII 93. | 46/7 1 4. 6. 15 sqq. 12 cett. Asiae 
in consilium ἃ Xerxe adhibita de- 
ducit liberos regie VIII 101—103. 
101. 
Ἀρτεμίσιον, Euboeae promuntu- 
. rium VII 115—111. 182. 192. 194. 

. 195. VIII 2 cett. pugna ad Arte- 
misium comunissa describitur VIII 
9—11, altera et tertia VIII 14—17. 

. Motiumaaa, v. Aqooüíry. 
4o*:0xósc, "Thraciae fluvius IV 
92. 
ρτοβαξάνης, Darei filius, Persa 
VII 2. 3 
Aovot5oocor, Darei filia VI 43. 
-otóvcrnc, Dagaei pater, Persa 
1Π 128. 

4" ovóvc7s, Mardonii filius, Persa 

ρτόχμης, Darei gener, Persa 
VII 13. 
ρφτύβιος, Persarum dux Cyprum 
subigit V 108. 110—113. 
Aovvoctov:, Cyri filia III 88. VII 
69. 2. 
Aorigiosc, Artabani filius, Persa 
VII 66. 61. 
Ἀρυάνδης, Aegypti praefectus, ἃ 
Pheretimasollicitatus exercitum in 
Libyam mittit IV 165—161. 200. 
203. a Dareo morte multatus IV | 

Herodoti vol. 1I. 

descriptio IV 31—40. unde nomen 
acceperit IV 45. Asiam a Libya 
disiungunt montes Aegyptii II 11. 
non ultra Indum habitata IV 40. 
enumerantur Asiae populi V 49. 
VII 61. Asia inferior (τῆς Zoírs 
τὰ κάτω) per Halyn fluvium ter- 
minata I 12. II 11. VI 43 (ἡ 4a). 
Asia superior (τῆς 4oíps τὰ ἄνω) 
trans Halm I 130. IL 117. Asiae 
superioris imperium Assyrii tenent 
I 95. Asia subacta a Phraorte I 
102. eius imperio privantur Medi, 
potiuntur Scythae I 104. recupe- 
rant Medi I 106. postea obtinent 
Persae I 150. 

4 oír, Promethei uxor IV 45. 
A o (c, Cotyis filius IV 45. 
A o iv, Messeniae oppidum VIII τ. 
AoxaAov, Palaestinae oppidum I 
105. 

Aoudágz, vox Aegyptia II 30. 
σπαϑίνης, Persa nobilis coniu- 
rationis in Magos particeps III 10. 
48. VIE 9T. 
oos Macedoniae oppidum VII 
122. 
σσησός, locus prope Miletum I 
19. 22. — ἰσσησίη, v. 4ϑηναίη. 
σσύριοι, Asiae populus I 131. 

20 
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194. 199. II 17. 150. III 155. VID4.| citat ad bellum Graeciae inferen- 
VII 9. a Graecis Σύριοι dicti VII, 
63. olim potentissimi I 102. Asiae 
superioris imperium tenent I 95. 
ab eis Medi deficiunt ?bid. eorum 
bellum eum Phraorte I 102, cum 
Cyaxare I 103, cum Medis I 106, 
cum Cyro I 188. Aegyptum aggre- 
diuntur II 141. Xerxem in Grae- 
ciam sequuntur VII 63. —42e26»v- 
o (5; 1 185. II 1X. τριτημορίη τῇ δυ- 
ψάμιει τῆς ἄλλης ΑΙσίης I 192.— Ba- 
βυλωνίη I 106. 192. III 92. eius 
situs IV 39. natura I 192. 193. op- 
pida habet magna et celeberrima 
1 178. — Moovoin χώρη 1 192. 
Ασσύριοι λόγοι 1 184. ᾿Ισσύρια 
ἀράμματα IV 81. φορτία I 1. 
A oraxos, Thebanus V 6T. 
ἀστήρ, Lacedaemonius V 63. 
στράβακος, heros Lacedaemo- 
nius VI 69. 
Ἀστυάγης, Medorum rex I 46. 13 
sqq. 91. 162. III 162. VIIS8. acerbe 
imperat Medis I 123. eius somnia 
I107. Harpago Cyrum necandum 
tradit I 108. a Cyro regno privatus 
] 121 — 129. 130. 139. 

AMavyis, Aegyptiorum rex II 156. 
ἄσφαλτος 1119. IV 195. VI 119. 
Ἀσωνίδης, Aegineta VII 181. 
οωπόδωρος, Thebanus IX 69. 
-4ac n6, Boeotiae fluvius VI 108. 
VII 199. 200. 216. 217. IX 15. 19. 
30. 31. 36. 38. 40. 43. 49. 51. 59. — 
Asopi filiae Thebe et Aegina V 
80. — ἄσώπιοι, accolae Asopi 
IX 15. 
Ar:ápgavtts, Libyae populus IV 
184. 

τάορβηχις, Aegypti oppidum II 
41. 
Αταονεύς, Mysiae oppidum I 160. 

dum III 133. 134. VII 2. ὃ. 64. 82. 
Αἰτραμύττειον, Mysiae oppidum 
VII 42. 
A1 osióa, VII 20. ! 
ΑΙἸτταγῖνος, Thebanus, Mardo- 
nium convivio excipit IX 15. 16.86. 
88. 
11:15, non equitabilis IX 13. 
oleas gignit V 82. oppressa a Pi- 
visent ἢ 59. vastata ab Aeginetis 
V 81. 89. a Peloponnesiis et Boeo- 
tis V 14. a Lacedaemoniis IX 13. 
a Persis VI 102. VIII 51—55. IX 
18. — Πττικὸν ἔϑνος Πελασγικόν 
101. “ττικὸς κέραμος V 88. μέδε- 
uvos 1192. Arcu γλῶσσα VI 138. 
νηῦς VIII ST. 88. 90. Avzixóv ἔϑνος 
I 51. 59. στρατόπεδον V 81. Acrzi- 
καὶ yvvaixes VI 138. 9eoazawaillI 
134. χούνικες 1192. Αττικὰ σχημά- 
vix Vl 199. cf. 497va.. 
Avec, Lydorum rex I 7. 94. VII 14. 
A t ve, Croesi filius 135—493. VII2T. 
Vr bn «, Libyae regioIV 112. 182— 
it / 

Ai Era in, dea V &9. 83. 
“αὔρας, Thraciae fluvius IV 49. 
αΑὐσέες, Libyae populus IV 180. 
191: 
αὐσχίσαι, Libyae populusIV 111. 
Αὐτεσίων, Thebanus IV 147. VI 
52. 
Αὐτόδικος, Plataeensis IX 85. 
αὐτόμολοι, Aegyptiorum militum 
colonia in Aethiopia II 30. 
Aicóvooc, heros Delphus VIII 39. 
᾿«4ὐχάται, Scythiae populus IV 6. 
Ig erat, Thessaliae locus VII 193. 

196. VIII 4. 6—8. 11. 12. 14. 
Aq O9írns vouos, Aegypti praefe- 
etura IL 166. aru 
Agqiüva:, Atticae pagus IX 13.— 
Αφιδνατοι Vl 109. VIII 125. 

VI98. VII 42. VIII 106.— I4 «o- Αφροδισιάς, insula ad oram Cy- 

νείτης argo VIA. Αταρνεϊτὶς χώρη 
VI 29. 
ἀτέλεια I 54. III 61. 160. IX 13. 
Ἄτλαντες, LibyaepopulusIV 184. 
185. 
Ατλαντίς, ν. ϑάλασσα. 
Ἄτλας, Libyae mons IV 184. 
Zac, Thraeiae fluvius IV 49. 

renaicae IV 169. 
Αφοοδίτη, colitur in Aegypto II 
41, Memphi ξεώνη 11 112. Ascalone 
Syriae Οὐρανίη I 105. 131, quae 
apud Arabes est — “λιλάτ I 131. 
11 8, apud Assyrios — ύλιτα I 
131. 199, apud Persas — Míroa Y 
131, apud Scythas — φρτίμπασα 

Ἄτοσσα, Cambysis soror et uxor,| IV 59. 67. Cypri I 105. Cyrenis 
Darei uxor ΠῚ 68. 88. Dareum in- II 181. Cytheris I 105. 
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A * * τις, Macedoniae oppidum VII 
123. 
χαιμένη ς, Cambysis avus III 15. 
ME TI 
Ayaiuévgc, Darei filius, Persa, 
Aegypti praefectus VII 1. a Xerxe 
elassi praefectus VII 97. 236. in 
Aegypto ab Inaro interfectus III 
12. VII 1. 
χαιμεν ἐδα ε, familia nobilissima, 
e qua Persarum reges prognati 
1.125. 209. HII 2. 65. IV 43. V 32. 
VII 62. 117. 
450i, Peloponnesi populusI145. 
146. II 120. V 12. V1II 47. IX 26. 
— Ζχαιίη VII 94. VIII 36. — 
ZAzaixové£Ovos VIII 13. 
Ἀχαιοὶ οἱ Φϑιῆται, Thessaliae 
populus VII 132. ἄχαιοί VII 185. 
19.— 4 χαιίη VII 113. 196—198. 
Again 4ηκήτηρ V 61. 
Ἀχαιός, Phthii pater II 98. 
AzsÀQos, Acarnaniae fluvius II 
10. VII 126. 
ἀχέρων, 'Thesprotiae fluvius V; 
92. VIII 41. 
Ἀχιλλήιον, Mysiae oppidum V 94. 
ἀχιλλήιος δοόμος, locus ad Bos- 
porum Cimmerium IV δῦ. 16. 
Awvivjio:i Thraciae populus VI 
34. 36. 31. IX 119. 

Βαβυλών, urbs celeberrima Assy- 
riae; eius situs et magnitudo 1118. 
urbis descriptio I 119—183. primo 
capta a Cyro I 193, secundo ἃ Da- 
reo III 158 sq. — Βαβυλώνιοι. 
eorum instituta et leges I 196— 
200. navigia I 194. ab eis polum et | 
gnomonem acceperunt Graeci II 
109. foedus eum Croeso ineunt I 
11. contra Cyrum pugnant I 190. 
a Dareo desciscunt III 150. frustra 
et diu a Dareo obsessi tandem per 
Zopyri dolum eapti III 151—158. 
eorum tria milia patibulis affixa 
III 159. — BagvAwvir γῆ IV 198. 
μοίρη (Assyriae) I 106. χώρη I 192. 
1983. Βαβυλώνιον ἀργύριον III 95. 
ἄστυ 1148. τάλαντον 111] 89. Ba- 
βυλώνια ἔργα 1 93. 
" uei c, Artontis filius, Persa III 
128. 
Βαγαῖος. Mardontis pater, Persa 

80. ὙΠ] 130. 
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Bá onc, Pasargada IV 161. 203. 
Ba ore, Persa VII τί. 
Βάκις, vates VIII20. (1.96. IX 43. 
Βάκτρα, Asiaeurbs VI9. IX 113. — 
Βάκτριοι lI 102. VII 64. 66. 86. 
VIII 113. IX 31.113. — Baz to:ta- 
voi1lI92. — ἡ Βακτρίη γῆ, χώρη 
IV 204. Ράκτοιον ἔϑνος 1159. B«- 
κτριος νομός ΙΧ 113. 
Βάκχειος Διόνυσος IV (9. 
Βακχιάδαε, gens nobilis Corinthia 
V 924. 
Βακχικά (σργιαὶ 11 81. 
βάραϑρον Athenis VII 133. 
Βάρκη, Libyae oppidum III 91. 
IV 160. 165. 161. 111. 200. 203. — 
Βαρκαῖοι, Cambysi se dedunt 
III 13. interficiunt Arcesilaum 1V 
164. 167. a Persis confecti IV 200 sq. 
3 Pheretima Arcesilai matre sub- 
acti IV 202.203. ad Dareum trans- 
portati vieum Bactrianae regionis 
ineolunt, eui et ipsi Darce nomen 
IV 204. eorum mulieres sue abs- 
tinent IV 186. 
Βάρκη, Bactrianae regionis vieus 
IV 204. 
Βασιληΐίδης, Herodoti cuiusdam 
pater VIII 132. 
Βασσάκης, Artabani filius, Persa 
VII 16. 
Βαττιάδαι, DBareaeorum nobilis 
familia IV 202. 
Βάττος IL, Polymnesti filius, Cy- 
renaeorum rex IV 150. 153—157. 
159; 
Βάττος 11., Cyrenaeorum rex co- 
gnomine o εὐδαίμων 11 181. IV 
159. 160. 
Βάττος IIL, Arcesilai filius, Cy- 
renaeorum rex IV 161. 162. 205. 
βέκος (— panis) vox Phrygum 
I 
Βελβινίτη ς, Belbina insula oriun- 
dus VIII 125. 
Béouvov, Macedoniae mons VIII 
138. 
Βηλίδες πύλαι Babylonis III 155. 
158. 
Bos, deus I 181. 
Bos, Cephei pater VII 61. 
Βῆλος, Nini pater, Aleaei filius I 7. 
Βησσοί, Thraciae gens VII 111. 

| Bíec, Melampodis frater IX 34. 
| Bia s, Prienensis I 27. 170. 

90* 
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Βιϑυνοί, Asiae minoris populus I 
28. VII 15. 
Βισαλταί, Thraciae populus VIII 
116. ---Βισαλτίη VII 115. 

Βισάλτης, Abydenus VI 26. 
Βισάνϑη, Thraciae oppidum VII 
191. 

Βίστονες, Thraciae populus VII 
110. — Βιστονὶς λίμνη VII 109. 

Βίτων, Argivus I 31. 
Boys, Persa VII 107. 113. 
Bonis λίμνη Thessaliae VII 129. 
Boiocot192. V DT. 59. 61. 81. 89. 
91. ΥἹ 84. 108. cett. Atticam inva- 
dunt V 14. vineuntur ab Athenien- 
sibus V (Y. pugnant ad 'Thermo- 
;»ylas VIL 202. eum Persis faciunt 
III 34. eorum equitatus multum 

profuit fugientibus Persis IX 68. — 
ΜΒοιωτίη 11 49. V 51. VIII 40. 44. 
144. IX 6. 7. 17. 19. 24. 81. — Boi- 
ocn γῆ IX 81. ἵππος IX 68. Βοι- 
cut ἐμβάδες 1195. — βοιωτάρφ- 
za. IX 15. 

Βολβίτινον στόμα Νείλου II 11. 
Βορέης, Orithyiae coniux VII189. 
Βορυσϑ'ένης, Scythiae oppidum 
(Oibia) IV (8.— Βορυσϑενεῖται 
IV 11.18, 88. (4. 18. 19. 
Βορυσϑένης, Scythiae fluvius IV 
ὃ. 1T. 18. 24. 41. 53. 54. 56. 81. 
101. 
Βόσπορος Θρηΐκιος a Dareo ponte 
iunctus IV 83. 85—89. 118. VII 10. 
20. 
Βόσπορος Κιμμέριος IV 12. 28. 
100. 

Βοττιαῖοι, Macedoniae populus 
VII 185. VIII 197. — δΒοττιαείς 
VII 123. 121. 
Βουβάρης, Megabyzi filius, Persa 
V 21. VII 22. VIII 136. 

Bovfaoctis, Aegypti oppidum II 
59. 60. 67. 197. 154. 158. 166. — 
Βουβαστίτης νομός, praefectura 
Aegypti II 165. 
Βούβαστις,ν. ὥρτεμις. 
Βουδῖνοι, Scythiae populus IV 
21 22. 102. 105. 108. 109. 120. 122. 
123. 136. ὁ Βουδῖνος IV 119. 
Βούδιοι, Medorum gens I 101. 
Βουκολικὸν στόμα Νείλου II 11. 
T οὔλις, Lacedaemonius VII 134. 

31. 
Βοῦρα, Achaeorum oppidumI145. 

INDEX. 

Bovoa(t, Medorum gens I 101. 
Βούσιρις, Aegypti oppidum II 59. 
61. — Βουσιρίτης νομός, prae- 
fectura Aegypti II 165. 
Βουτακίδης, Crotoniata V 4T. 
Βουτώ, Aegypti oppidum II 59. 
63. 61. 15. B. 111. 133. 152. 155. 
156. ΠῚ 64. 
Bocyzi0a:,locus prope Miletum, 
ubi oraeulum Apollinis I 46. 92. 
157. 158. 159. IL 159. V 36. 
Boavoov, vicus Attieae IV 145. 
VI 138. 
Βρεντέσιον, Calabriae oppidum 
(Brundusium) IV 99. 
Βοιαντεκή, Thraciae regio VII 
108. 
Βρίγες — Φρύγες VII 13. 
Booyyosc, fluvius in Istrum pro- 
fluens IV 49. 
Bovyo:, Thraciae populus VI 45. 
VII 185. 
Βυβασσίη χερσόνησος Cariae I 174. 
Βυζάντιον, Thraciae urbs IV 87. 
144. VI 5. 26. 33. IX 89. ab Otane 
capta V 26. ab Ionibus V 103. — 
Βυξάντιοι ΤΥ 81. 138. 144. V 26. 
VI 33. 

Γαίσων, loniae fluvius IX 91. 
Γαλαϊκή, 'Phraciae regio VII 
108. 

Γαληψός, Macedoniae oppidum 
VII 122. 
Γανδάριοι, Asiae populus III 91. 
VII 66. 
Ταράμαντες, Libyae populus IV 
174. 183. 184. 
Γαργαφίη, Boeotiae fons IX 25. 
49. 51.52. 
Γαυάνης, Argivus VIII 137. 
Γεβελέεζις, deus Getarum IV 94. 
Γελέων, Ionis filius V 66. 
ΓΠέλη, Siciliae oppidum VII 153. 
154. 156. eius tyrannus Hippoecra- 
tes VI 23. VII 154. — 24 o0: VII 
153—156. 
Γέλων, Siculus, Dinomenis filius 
VII 145. primum satelles Hippo- 
cratis Gelae tyranni VII 154. Gela 
potitus Syracusas oecupat VII 155. 
à Graecis ad societatem adversus 
Persas invitatus auxilium recusat 
VII 157—102. in Sicilia eodem die 
quo Graeci Persas ad Salamina, 
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Hamilearem ad Himeram vincit| stagora V 51. Leonidae uxor VII 
239 VII 165. 166. 168. 

Γελωνοί, Scythiae populusIV 102. | 7o » à (nce, Midae pater, Phrygum 
108. 109. 120. 136. — ὁ Πελωνός 
IV 119. 
Γελωνός, Herculis filius IV 10. 
edd c, Scythiae oppidum IV 

γενεή 1 X. 184. II 142. III 48. VI 
98. VII 171. 
Γεραιστός, Euboeae promuntu- 
rium VIII 7. IX 105. 

Γέργιϑ'ες, Teucrorum reliquiae V 
122. VII 43. 
Γέργες, Persa VII 82. 
Γερμάνιοι, Persarum gens I 125. 
γέροντες Spartanorum 165. VIT. 
Γέρροι, Scythiae populus IV 11. 
Γέρρος, Scythiae locus IV 53. 56. 
Bree oc, Scythiae fluviusIV 19. 20. 

. 56. 
. Γέται, Thraciae populus IV 93.96. 

118. V 8. 4. 
I'epvoaio:, nobilis familia quae 
ex Phoenieia cum Cadmo in Boeo- 
tiam, hine Athenas migravit V 
5b. 51. 58. 61. 62. 

I'i,deaIV 59. — γῆ, terrae univer- 
sae descriptio ex mente Herodoti 
IV 92. terrae tres partes II 16. 17. 
IV 13. 42. 49. II 33. 
Γήδειρα, Hispaniae oppidum (a- 
des) IV 8. 

I'govóovos,inErythia insula boves 
alit IV 8. 

Γίγωνος, Macedoniae oppidum 
VII 123. 
onu Libyae populus IV 
169. 

Γίλλος, Tarentinus III 138. 
geriver, Libyae populus IV 176. 
E 

DÀiajxos, Chius I 25. 
Γλαῦκος, Hippolochi filius I 147. 
DÀajzos,Lacedaemonius VI 86. 
Γλαύκων, Atheniensis IX 75. 
Γλίσας, Boeotiae oppidum IX 43. 
Γνοῦρος, Scytha IV 6. 
I'ovvos,'lhessaliae urbs VII. 128. 
119. — Γονναῖος Κινέης V 63. 
Γόργος, Salaminiorum rex V 104. 
115. VII 98. VIII 11. 
Γοργοῦς κεφαλή 11 91. 
Dooyo, Cleomenis filia V 48. pa- 
trem monet ut sibi caveat ab Ari- 

rex I 14. 35. 45. VIII 138. 
γράμματα Αἰγύπτια 136.106.125. 
ἀσσύρια V 81. Ἑλληνικά 11 36. IV 
81. Ἰωνικά, Καδμήικα, Φοινικήια V 
D8. ὅ9. cf. ἐπιγράμματα. — ἐπι- 
στολαί I 28 sq. I1I 40. 128. IV 10. 
V 35. VI 4. VII 239. VIII 128. — 
yoauuariotai scribae apud Ae- 
yptios II 28. βασιλήιοι Persaram 
11 128. VII 100. VIII 90. ab epi- 

stulis Polyerati III 123. 
DI'oivos,'Therae insulae rexIV 150. 
Γρύνεια, Aeolum civitas I 149. 
γρῦπες ἸΥ͂ (9.152. χρυσοφύλακες 
apud Arimaspos III 116. IV 15.21. 
Γυγαίη, Amyntae filia V 21. VIII 
136. 

I'vy ain, laeus Lydiae I 92. 
Γύγης, Lydus, Candaulem regem 
interficit regnoque Lydorum poti- 
turI 8—13. eius filius ArdyslI 15. — 
Γυγάδας χουσὸς καὶ ἄργυρος ab 
eo Delphis dedieatus I 14. 

Γύγης, Myrsipater, Lydus II1122. 
V 121. 
Γύζαντες, Libyae populus IV 194. 
Γύν δη ς, Assyriae fluvius 1189. 190. 
202. V 52. 
Γωβρύης, Darei filius, Persa VII 
12. 
Γωβρύης, Mardonii pater, Persa 
11 τ0. 43. *8. IV 132. 134. VI 43. 
VII 2. 5. 82. 97. IX 41. 

Δαδίκαι, Asiae populus III 91. 
VII 66. 
Δαίδαλος VII 170. 
4dauacgicvuos, Calyndensium rex 
demersus ab Artemisia VILI 87. 
Ταμασίϑυμος, Car, Candaulis 
filius VII 98. 
4dauacos, Sirites VI 127. 
Ζαμίη, dea V 82. 88. 
Δανάη, Acrisii filia, Persei mater 
II 91. VI 58. VIL:61. 150: 

4daveoc, Chemmites II 91. cum 
Xutho in Peloponnesum venit VII 
94. Archandrisocer1198. eiusfiliae 
II 171. 182. 
4&0, Persarum gens I 125. 
4da«oÓaréss, Asiae populus I 189 
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Δάοδανος, Mysiae oppidum V 117. 
VII 43. 
Δαρεῖος l. ex Achaemenidarum 
familia, Hystaspis filius I 209. III 
10. VI98. VIL 11. eius nomen VI 
98. Cambysis quondam satelles in 
Aegypto III 159. cum sex nobili- 
bus Persis adversus magum con- 
iurat II1 10 sqq rex designatus 
Persarum III 84—88. universum 
imperium in viginti satrapias dis- 
tribuit 111 89. Oroeten , Sardibus 
raefectum, neeat III 126—128. 

Sylosontem, Polycratis filium, in 
Sami imperium restituit I1I 1899— 
141. Babylonem per Zopyri do- 
lum eapit III 150—160. | magna 
Asiae parte per Scylacem detecta 
Indos subigit IV 44. Democedem 
medieum ad Graeciae oras specu- 
landas mittit III 195. expeditio 
ab eo in Scythas suscepta narratur 
IV 1. 83. 118—121. 134. 140—144. 
per Megabazum Paeones subigit 
V 12sqq. Sardibus incensis (V 101) 
Atheniensibus iratus Histiaeum 
ad Iones recuperandos dimittit V 
105sqq. expeditio eius in Graeciam 
enarratur VI 43 sqq. adversus 
Athenas et Eretriam Mardonium 
mittit VI 43. postea Datin et Arta- 
phernen VI 94, qui superantur in 
pugna Marathonia Vl 111—118. 
iratior Atheniensibus novam parat 
expeditionem VII 1. moritur VII 
4. animus eius gratus beneficiorum- 
que memor IIl 140.160. IV 145. V 
11. Υ1 80. 41. VII 194. reditus eius 
et thesaurus III 95. primus numos 
cudit III 96. IV 166. fossam e Nilo 
in Arabieum sinum ducit IV 39. 
eius filii et filiae enumerantur III 
12. 88. VII 2. 64. 69. 12. 18. 82. 91. 
224. VIII 89. — δαρεικός, v. vo- 
μισμα. 
Δαρεῖος I. Xerxis filius IX 108. 
Δαρεῖτᾳαι, Asiae populus III 92. 
4Ζασκύλειον, Mysiae oppidum III 
120. 126. VI 33. 
Δάσκυλος, Gygae pater I 8. 
Δᾶτις, Medus, Delios fugientes re- 
vocat VI 97. contra Athenas mis- 
sus a Dareo VI 94. VII 8.10. in 
Marathonia pugna victus in Asiam 
redit VI 118. 119. VII 75. 88. 

INDEX. 

Δάτον, Thraciae oppidum IX 75. 
“Ζαυλέων πόλις, Phocidis oppidum 
VIII 35. 
Zavoions, Darei gener V116. My- 
siam et Cariam invadit ibique in- 
terficitur V x 118. 121. 
δάφναι at Πηλούσιαι, Ae ti op- 
pidum II 30. 107. E 
δάφνες, Abydenus IV 138. 
4deuwvou£vne, Gelonispater VIT145. 
Δεκελέη, Atticae pagus IX 15. 73. 
— Δεκελέες VI 98. IX 18. 
Δέκελος, heros Attieus IX 13. 
Δέλτα, Aegypti inferioris regio II 
13. 15—19. 41. 59. 97. 119. 
4s4go(, Phocidis oppidum eiusque 
incolae. quod ibi est oraculum eon- 
sulunt Agyllaei 1 167. Argivi VII 
148. iidem et Milesii VI 18 sq. {7. 
Athenienses V 89. VII 140. 141. 
Cnidii 1114. Corinthii V 92. Cre- 
tenses VII 169. Delphi VII 178. 
VIII 56. Dolonei ΥἹ 84. Epidaurii 
V 82. Lydi 113. Metapontini IV 
15. Parii VI 135. Siphnii III 57.58. 
Spartani 166.61. VII220. VIII 114. 
Thebani V 19. 'Theraei IV 156— 
159. Alyattes I 19. Arcesilaus IV 
163. Battus IV 155. Clisthenes V 
69. Croesus I 46 sqq. 53. 55.85.91. 
Cypselus V 92. Dorieus V 42. 43. 
Glaueus VI 86. Lycurgus I 65. do- 
naria eo missaa Gyge T 14, Alyatte 
125, Croeso 150—952. 92, Euelthonte 
IV 162. thesauri Delphis Clazo- 
meniorum I 51, Corinthiorum 1 14. 
50. 51. IV 162, Siphniorum III 57. 
Delphieum templum eonflagrat I 
50. 11180. novum aedificeandum eon- 
dueunt Alemaeonidae V 62. tem- 
plum aggredientibus barbaris quae 
portenta obvenerint VIII 35. 3T. 
Delphi Croesum Lydosque quibus 
honoribus affecerint I 54. domo 
profugi bello Persico VIII 36 sqq. 
deeumas praestare deo Delphico 
iubentur δα οὶ qui à Persarum 
partibus steterant VII 132. 
Δερσαῖοι, Thraciae populus VII 
110. 
Δευκαλίων, rex 'Thessaliae I 56. 
“ηϊόκης, Phraortis filius, Medus, 
vir sapiens et iuris dicundi peritus 
196. Phraortis pater I 13. 102. 103. 
Cyaxaris avus | 16. rex Medorum 
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declaratus Eebatana condit I 90— | 4 (0v ua, locus prope Miletum cum 
101. 

4Δηίφονος, Apolloniata IX 92. 95. 
Apollinis templo et oraeulo VI 19. 
cf. Βραγχίδαι. 

4ήλιον, Boeotiae oppidum VI 118. | 4/5 véx7 ς, Lacedaemonius V1I226. 
47Àos, insula maris Aegaei I 64. 5 ϑύραμβος, "Ihespiensis VII 
II 110. IV.33—35. VI 91—99. 118. 
XH 139-153. IX 90. 96.— 27: 
λεοε IV 33. 84. VI 91. 98. 118. 

διϑύραμβος. eorum auctor Arion 
128. 

Δημάρητος, Aristonis filius, Lace- | 4 /za:«, Thraciaeoppidum VII 109. 
daemoniorum rex V 15. VI51.VIII 
65. Cleomenem in expeditione con- 
tra Athenas suscepta deserit V 15, 
eumque in Aegina absentem ca- 
lumniatur VI50. ἃ Leotychide per 
Cleomenis machinationes regia pri- 
vatus dignitate et probro atfectus 
VI 61—67. ad Dareum confugit 
VI 70sqq. apud Xerxem Graeco- 
rum disciplinam et praecipue La- 
cedaemoniorum laudat V1I 101— 
104. 209. 254—231. 
4nuaouevos,LacedaemoniusV 41. 
Δημάρμενο ς, Chilonis pater VI 65. 
4Ζημήτηρ VII 141. 142. A4uguxtvo- 
vís Anthelae VII 200. A47« Ge- 
phyraeorum Athenis V 61. Ἐλευ- 
σινίη eiusque templum Plataeis IX 
51. 65. 69 (δημήτριον IX 62. 101.). 
Myealae IX 91. 101. Θεσμοφόρος 
Aeginae VI91. cf. II 171. Pari 
VI 134. cf. IL 171. Μήτηρ eiusque 
filia Kovon (ϑεοί VI 15. χϑόνιοι 
ϑεοῖί VI 134. VII 1553) VIII 65. — 
Jos Aegyptiorum 11 59. 156. cum 
Cerere fabula fuit Rhampsinitum 
Aegyptium alea lusisse apud infe- 
ros 1I 122. cf. 123. 
Δημοκήδης, Crotoniata medicus, 
publiee a Polycrate conductus 11] 
1391. in servitutem Oroetae venit 
III 125. postea Susa abductus Da- 
reum sanat et magno honore affi- 
citur I11 129. 132. Atossam persa- 
nat, Dareo veniam dante revisendi 
patriam fidem fallit IIl 133—137. 
Δημόκριτος, Naxius VIII 46. 
4dnuoóvoos, Paphius VII 195. 
4Ζημόφιελος, Thespiensium dux ad 
Thermopylas VII 222. 
4nuóva£, Mantineus IV 161. 162. 
4700v 0:aio: PersarumgensI125. 

Δίκαιος, Atheniensis VIII 65. 
ΖΔ ίκη VILE τί. 
4ixtivz—Diana: ei templum Cy- 
doniae a Samiis exstructum III 59. 
Δινδυμήνη μήτηρ — Cybele I 80. 
Διομήδεος αἀριστείη 11 116. 
Ζ4τον, Macedoniae oppidum VII 22. 
Διονύσιος, Phocaeensis, classis 
Ionum dux VI 11. 12. post cladem 
lonumad Laden acceptam Siciliam 
petit et piraticam exercet VI 17. 
Διόνυ σο ς, Semelesfilius11 145. 146. 
eius sacra ex Aegypto a Cadmo ac- 
cepta Melampus Graecos docuit 11 
49. nomen eius sero Gr. acceperunt 
1I 52. 145. tragieos choros ei Cli- 
sthenes instituit apud Sieyonios V 
ΟἿ. eius oraculum in Thracia VII 
111. colitur in Aegypto sub nomine 
Ὄσιρις 11 42. 144. cf. 41. 48. 123. 
145.156. in Aethiopia 1129. III97. 
111. in Arabia sub nomine Ὀροτάλ 
IIL 8. Byzantii IV 81. in Scythia 
sub nomine Z. Βάκχειος IV τῷ. cf. 
108. Smyrnae I 150. in Thracia 
VT VIE TEL 
Τιονυσοφάνης, Ephesius IX 84. 
Διόσκουροι Ἱἱ 43. 50. VI 127. cf. 
VIII 122. 

4dunaiées, Dipaeae Arcadiae vici 
incolae IX 55. 

Ζ4Ζόβηρες, Paeonia gens V 16. VII 
113. 
Δόλογκοι, 'Thracia gens VI!'34— 
36. 40. 
Δόλοπες, Thessaliae populus VIL 
132. 185. 
dooíaxos, Thraciae litus castello 
Darei munitum V 98. VII 25. 59. 
105. 106. 108. 121. 

4dóovoacos, Lacedaemoniorum rex 
VII 204. 

Διαδρόμης, Thespiensis VII 222.| 007204, Persarum gens I 125. 
Διακτορίδης, Crannonius VI 121.| δρυμός, Phocidisoppidum VIII33. 
4diaxtooídns, Lacedaemonius VI|.2ov0o72s, quorum pars in Argoli- 
11. dem commigravit VIII 43. 13, alii 
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Ionibus admixti sunt I 146. VIII 
46.— 4 0voz ic, regioquae postea 
dicta Doris I 56. VIII 51 43. 

dovós κεφαλαί, saltus Cithaeronis 
IX 39. 
4dvuavarar, tribus Sicyonia V 68. 
4v μη, Achaeorum civitas I 145. 
ZVipas, Locridis fluvius VII 198. 
“Τύσωρον, Macedoniae mons V 17. 
4 o0 o vr, Epiri oppidum eum ora- 
eulo I 46. 11 52. 55. 57. IX 93. — 
Zo0ovaio:ll 55. δῖ. IV 33. 
Δωριέες 1139. V (2. VI 55. VHI 
141. eorum origo et migrationes I 
56. VIII 31. sedes I 57. duces ori- 
gine Aegyptii VI 53. tribus V 68. 
in Peloponneso considunt VIII 13. 
quattuor suscipiunt expeditiones 
in Atticam V 16. expeditio in Asiam 
ab eis suscepta prima III 56. Cari- 
bus eiectis in Asia considunt I 111. 
Z. oi ἐν σίῃ I1 178. VII 9. a Croeso 
subaeti I 6. 28. pentapolin incolen- 
tesI144. cf. VII99. in Xerxisclasse 
militant VII93. “ωριέες Ἐπιδαύριοι 
1146. VIII 46. “ακεδαιμόνιοι 111 
56. — “ωρικὸν γένος I ὅθ. ἔϑ'νος 
1 50. VII 99. VIII 43. Ζωρικοὶ χῶ- 
eo. VII 102.--ΦΖωρφὶς ἐσθής V 81. 
88. χώρη VIII 43. 

“]ωφιεύ c, Lacedaemonius, Anaxan- 
dridae filius, in Cinypem Africae 
coloniam ducit V 41. 42. Sybarin 
expugnat V 43. 44. ibique mortem 
obit V 45. VII 158. 205. IX 10. 

4ooíc, Graeciae regio Phocidi 
confinis, olim 4evozxís nominata 
VIII 831. 32. 43. 
Φῶρος, Hellenis filius I 56. 

"doctos, Paphlagonum dux VII τῶ. 

Ἕβρος, Thraciae fluvius IV 90. 
VII 59. 
Ἐγεσταῖοι, Segestae oppidi Siculi 
ineolae V 46. VII 158. 

Ἐγχελέες, populus Illyrieus V 61. 

εἰκόνες, simulaera hominum I 91. 
51. II 106. 130. 143. 182. VII 69. 
VIII 121 (εἴδωλον VI 58). leonis I 
50. VII 225. 
Eilsidvia — Lucina IV 35. 
εἵλωτες VI 58. 15. 80. 81. VII 229. 
VIII 25. IX 10. 28. 80. 85. 
Ἑκαταῖος, Hegesandri filius, Mi- 
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lesius, ὁ λογοποιός II 148. Arista- 
gorae bellum adversus Persas dis- 
suadet V 36. 125. 126. VI 137. 
Exatovv 72001, insulae ad Aeolidis 

oram sitae I 151. 
Ἕκτωρ, Priami filius II 190. 
λαιοῦ ς, Chersonesi Thraciae op- 
pidum VI 140. VII 22. 33. IX 116. 
120. — EAa(ovovocTX 190. 

Ἐλάτεια, Phocidis oppidum VIII 
89." 
Ἐλβώ, insula ad Aegypti oram sita 
II 140. 
Βλένη, Tyndari filia, ab Alexandro 
rapta 13. II 112—120. V 94. IX (3. 
eius fanum 'T'herapnae VI 61. 

EhÀsvoiís, pagus Atticae VIII 85. 
IX 19.ad eum pugnant Athenienses 
1530. sepulti ibi Argivi IX 21. inva- 
dit eum Cleomenes eum Pelopon- 
nesiis-V 14— 16. VI 64. (5. Eleusi- 
niae Cereris templum Plataeis IX 
51. 62. 65, Myocalae IX 97. 101. 
Eleusinia sacra VIII 65. 
Ehsqavtivg, Aegypti oppidum II 
9. 1'í sq. 28—31. 69. 175. 111 19.20. 
Esc vios (Eleone Boeotiae oppido 
oriundus) AMvtiz&ons V 43. 

Ἑλίκη, Achaeorum civitas I 145. — 
Ἑλικώνιεος Ποσειδέων I 148. 
Elíovxoi:, Ligurum gens VII 165. 
Ελλάς, Graecia, coeli temperiem 
longe praestantissimam sortita ΠῚ 
106. paupertatis alumna, hospes 
virtutis VII 102. in eam primi a 
Dareo exploratores missi I11 135— 
138. Graeciae fines VIII 47. —E4- 
ληνες, Graeci, partim Iones, Pe- 
lasgieae maxime stirpis, partim 
Dores, Hellenicae stirpis I 56—959. 
cf. IL 51. iam a priscis temporibus 
ἃ barbaris distincti, utpote calli- 
diores 160. cf. [DX 59. 19. Phoenices 
Cadmo duce (cf. II 49. IV 147.) 
iis eum alias res ad doctrinam spe- 
ctantes tum litteras afferunt V 58 
sqq. a Dabyloniis polum, gnomo- 
nem et duodecim diei partes acce- 
perunt II 109. item scutum et ga- 
leam IV 180. unde Graeci geome- 
triam acceperint II 109. ab Aegy- 
jxtiis duodecim deorum nomina (ef. 
I4. Baechi certe cultus ad eos 

pervenerunt II 49 sq. cf. 43. et 
pompae solemnes et supplicationes 
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Ii 58. Cabirorum mysteria Pelasgi 
e Samothracia attulerunt 11 51. 
Graecorum deorum aetas cum Ae- 
μα eollata 11 148---140. 
»raeci ex hominibus natos deos et 
hominum similes habent I 131. dei 
Graeciae praesides V 92. dei Grae- 
eis communes IX 90. cf. VI 68. 
Graeci diem quo defunctus est pa- 
ter festum agunt IV 26. vestitum 
Minervae et aegidas a Libyssis 
&doptant IV 189. Graecorum et 
Lydorum leges similes I 94. eorum 
cenae a Persis contemptae I 153. 
οἵ. IX 82. ludos Olympieos cele- 
brant, neque vero de pecuniis sed 
de oleae eorona contendunt VIII 
20. puerorum amoribus dediti I 
135. merces accipiunt a Phoenici- 
bus I 1. III 107. 111. inde ἃ Psam- 
miticho eum Aegyptiis commercia 
habent 1I 154. cf. 152. solam Nau- 
eratin emporium habent II 118. 
119. a Cambysis tempore frequen- 
tes in Aegyptum veniunt et mer- 
eandi et militandi causa IlÍ 159. 
cf. I1 154. III 4. sub Psammenito 
militantlII I1. eorum commercium 
eum Ponti Euxini accolis VII 147. 
religiones et saera VII 53. rei pu- 
blieae condicio IIT 80. VI 81. eo- 
rum scriptura diversa ab Aegyptia 
II 36. libertatis summum eis stu- 
dium VI 9. Asiam incolentes (re- 
censentur I 142—150.) a Croeso 
subaeti I 26 sq. Lydorum imperio 
a Persis everso legatos mittunt ad 
Cyrum I 141, qui Lacedaemoniis 
contemptim respondet I 152 sq. 
Cambyses e Graecis Iones et Aeo- 
lenses seeum in Aegyptum ducit 
II 1. IIL 1. 25. Dareo in bello Scy- 
thieo pontem in Istro factum cu- 
stodiunt IV 917 sq. cf. 191—159. 
a Persis deficiunt Aristagora au- 
ctore V 29—31. lones Athenien- 
sium ope Sardes capiunt V 100sq. 
inde bellum Persicum, cf. V 97. et 
v. AO nvaioi. Graeci Asiatici denuo 
a Persis subacti VI 31—325. 42. a 
Graecis Europam incolentibus Da- 
reus terram et aquam poscit VI 
48. cf. VII 32. 131 sqq. pugna Ma- 
rathonia VI 111 sqq. Dareus no- 
vam expeditionem adversus Grae- 
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eos parat VII 1, quam Xerxes sus- 
cipit VII 8—19. cf. 1838. 299. 
Graeci mutuas inimicitias dissol- 
vunt VII 145 sq. '"'hraciam ineo- 
lentes eum Xerxe militant VII 185. 
cf. VIII 66. meliora sentientes le- 
gatos in Isthmum mittunt qui pro 
salute Graeciae deliberent V [1 112. 
cf. 145. Argivi societatem Graeco- 
rum reeusant VII 148 sqq. Graeco- 
rum legati in Siciliam ad Gelonem 
missi VII 153 sqq. Graeci a Cor- 
cyraeis decepti VII 168. et a Cre- 
tensibus 169 sq. 'lhessalos socios 
amittunt VII 112—114. decernunt 
ad 'Thermopylas et Artemisium 
barbarum introituin Graeciam pro- 
hibere VII 113 sqq. pugnant ad 
'Thermopylas VII 201 sqq. Olym- 
pieos ludos agunt Xerxe ''hermo- 
pylas expugnante VIII 26. cf. VII 
206. Graecorum classis ad Arte- 
misium VIII 1 sq. 4. 18. 49.74. Sa- 
lamina petunt VIII 40. deliberant 
quo loco pugna navali decernant 
49 sqq. ἃ 'Themistocle illuduntur 
14 sqq. recensentur Graeci, qui 
naves ad Salamina miserunt VIII 
435—458. pugna navalis ad Salamina 
VIII84sqq. Andrum obsident VIII 
111 sq. ef. 107 sqq. Salamina re- 
deunt VIII 121. Isthnum muniunt 
VII 71. IX 10. ad Plataeas pu- 
gnant | X 285—30. 50—59. "Thebas 
obsident LX 86 sqq. classis Grae- 
corum ad Aeginam collecta VIII 
1920 sq. ultra Delum navigare non 
audet VIII 132. denique Samum 
navigant LX 96. ef. 90sqq. pugna 
ad Myealen IX 102 sqq. aieo 
Samum reversi Iones insulares in 
societatem recipiunt LX 106. in 
Hellespontum navigant, Athenien- 
ses Sestum obsident IX 114 sqq. 
- Ἕλληνες Σκύϑαι ΤΥ 11. Tvoitatc 
IV 561. --- Φλλήνιος Ζεύς 1X €. 
Ἑλλήνιον τέμενος Il 118. Ἡλλήνιοι 
ϑεοί VI 49. 92. — τὸ EÀAqvixov 
I 4. 58. VII 145. VIII 145. «« 'E2- 
ληνικά IV. 38. Ἑλληνικὴ γλῶσσα 1V 
108. δίαιτα IV 18. ἐσθής V 88. ua- 
χαιρα 1141. πανοτιλίη IV 180. oroa- 
τιή ΙΧ 41. 40. Ἑλληνικὸν ἔϑνος I 
56.60. στράτευμα IX 49. Ἡλληνικοὶ 
ϑεοί] 90. IV108 τύραννοι 1] 129. 
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Ἑλληνικαὶ ὁμιλίαι IV (8. πανηγύριες 
1158. ποιιπαί 1158. Ἑλληνικὰ γράμ- 
ματα IV 81. ἔϑνεα LX 106. ἐήματα 
III 130. ἑρά IX 31. μαντήια I 40. 
ψόμαια IV 16. ὅπλα VII 91. 93. — 
Ἑλλὰς γλῶσσα 11 56.131.143.144. 
54. ΤΠ 8:110: 50 3 92. VI. 98. 
VIII 135. IX 16. πόλις V 93. — E À- 
ÀAnvis yvrr 11181. 2o27:1V 18. 2a- 
λασσα VIl 28. νηῦς VIII 81. πόλις 
IV 2083. στολή lV 18. Ἑλληνίδες 
VII 196. νέες VII 179. VIII 17.85. 
στόλιες 1Π| 139. VI 44.109. VII 109. 
199. — Ἑλληνικῶς ΤΥ 108. 

"EÀÀg, Athamantis filia. eius sepul- 
crum VII 58. 

Ἕλλην, Dori pater I 56. 
"AÀnonovros,iretum inter Asiam 
et Europam eique adiacens regio 
I 57. IV 38. 16. 85. 86. 95. 131. 1] 
15. 14. 93. 33.91. 103. 117:4122. VI 
96. 33. 43. 95. 140. VII 6. 8. 10. 45. 
56. 58. 18. 106. 131. 141. 163. VIII 
51. 87. 107. 115. 118. 120. IX 66. 
98. 101. eius latitudo VI 194. ponte 
iungitur a Xerxe VII 33 sqq. quo 
rupto denuo iunctus VIi 26. donis 
ornatus VII 54. pontem ei imposi- 
tum diruere Graeci volunt VIII9T. 
108 sqq. LX 106. 114. diruunt tem- 
pestates VIII 117. — E4Àgozo:- 
vot II 90. IV-89. 138. V 1.. VII 
56. 95. 106. IX 4. — EAAnomnor- 
τίης ἄνεμος VII 188. 
Ἐλλοπίη, Euboeae tractus VIII 23. 
"ELo 0s, Siciliae fluvius VII 154. 
'Evsto(, populus Illyrieus ad Adri- 
am I 196. V 9. 
Ἐνιπεύς, Thessaliae fluvius VII 
129. 

"Evveáxgovvos, fons Athenis VI 
191. 
Ἐννέα ὁδοί, Thraciae locus VII 
114. 
Ἐξαμπαῖος, Scythiae locus IV 52. 

81. 
ἑξάπολις Δωρική I 44. 
'Eoo0oí, Macedoniae populus VII 
185. 

"Enagq0s—4A7::1138.153. 127.28. 
Ἐπιάλτης, proditor VII 213. 215. 
218. 223. 225. 
᾿πίγονοι Homeri IV 32. 
ἐπιγράμματα, inscriptiones I 51. 
93. 181. 1I 102. 106. 125. 136. 141. 
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III 88. IV 87. 88. 91. V 59—61. γα: 
VI 14. VII 30. 228. VIII 22. 82. 

'"ER.Ód uviosdugiuvgovos VI 121. 
Ἐπίδαυρος, Argolidis oppidum a 
Periandro expugnatum III 52. 
eius tyrannus Procles HI 50. Epi- 
dauro oriundi Aeginetae VIII 46 
V 83. inter Epidaurios et Athe- 
nienses pacta et facta V 82 sqq. — 
nióeavoio. V 82 sqq. VIÍ 99. 
VIII 72. ad Artemisium pugnant 
VII 1. ad Salamina VIII 43. ad 
Plataeas LX 28. 31. Dorienses in 
Asia I 146. 
Ἐπιζεφύριοι z1oxooí, in Italia 
;.V4.28; 
Ἐπίζηλος, Atheniensis VI 117. 
Enxixvàns,Lacedaemonius VI 86a. 
Ἐπικυδείδης Γλαῦκος VI 86y. 
En :0v, Elidis oppidum IV 148. 
Επίστροφος, Epidamnius VII9T. 
Eo«oivos, Arcadiae et Argolidis 
fluvius VI 16. 
Ἐρέτρια, Euboeae oppidum haud 
procul a Marathone situm VI 102. 
Ulisthenis aetate floruit VI 197. ex 
eo Gephyraei oriundi V 51. on- 
fugit eo Pisistratus I 61. 62. con- 
tra Eretriam et Athenas duces 
Persarum missi VI 43. 94. 98 sq. 
106. 101. 115. — Eoeecro:éec, ἃ 
Persis subacti VI 101. 102. Susa 
abducti VI 119. eorum naves Mi- 
lesiis auxiliantur V 99. 102. pu- 
gnant ad Artemisium VIII 1, ad 
5alamina VIII 46, ad Plataeas IX 
28. 31. — -Ἐρετρικὴ χώρη VI 101. 
Ἐρεχϑεὺς ὁ ynyevrs VIII 55. rex 
Atheniensium VIII 44. Orithyiae 
pater VII 189. eius templum in 
MicusuE dis arce VIII 55. ef. V 

Ἔριν εὖ ς, Doridis oppidum VIIIA3. 
Ἐρινύες αἱ “αίου τε καὶ Οἰδιπό- 
δέω IV 149. 

Eou£ns, Panis pater II 145. qua- 
lem a Pelasgis didicerint Athe- 
nienses II 51. colitur ab Aegyptiis 
11 138, a P MX 
Ἑομέω πόλις, Aegypti oppidum Il er. Bypu opp 

Ἑομιόνη, Dryopum civitas in Pe- 
loponneso VIII (3. — Ἑρμιονέες 
11159. VII 6. VIII43. 72. IX 98. 31. 

Ἕρμιππος, Atarnita VI 4. 
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"EouóÀvxos, Atheniensis IX 105. 
"Eouos, Aeolidis fluvius I 55. 80. 
V 101. 
Eo τ ἐμος, Pedasensis VIII 104 

Ἑρομοτύβιες, Aegypti tribus II 
164. 165. 168. IX 32. 
Eouógavzos, Milesius V 99. 
A dii oc, Mytilenaeus IV 9T. 

"Eonve, Thebanus IX 38. 
Zovdcsia, insula ad Hispaniae 
oram sita IV 8. 

'Eov 9 oai, loniae oppidum I 142. 
— Ἐρυϑραῖοι I 142. cum Chiis 
bellum gerunt I 18. in acie Grae- 
eorum ad Miletum pugnant VI 8. 
πρυϑραί, Boeotiae oppidum IX 
15. 19. 22. — Ἐρυϑραῖος χῶρος 
IX 25. * 
"ovS orn Boos, Ae ti oppidum eril B gypu opp 

ρου ϑρὴ ϑάλασσα, Indicum mare I 
189. 202. IV 31. 39. 40. rubrum 
mare (sinus Arabieus) I 1. 180. II 
8. 11. 158. III 9. 30.93. IV 41. 42. 
VI 20. VII 80. 59. 

Ἔρυκος, Siciliae regio V 43. — 
Ἔρυκίνη χώρη V 45. 

'Eovéo, Cyrenaea, Acusilai vidua 
IV 160. 

Ἔρωχος, Phocidis oppidum VIII 
33 

'Ex£éaoz0s, ÀAmmoniorum rex 1192. 
33 

'"Evéaoyos, Axi rex IV 154. 
Ἑτεοκλέης, Laodamantis pater V 
61. 
E$ay6óo7rs,Lacedaemonius VI 103. 
Εὐαίνετος, Lacedaemonius VII 
113. 
Εὐαλκίδης, Eretriensis V 102. 
Εὔβοια, insula I 146. IV 33. VI 
121. VII 176. 189. V11I 20. 68. 69. 
86. describitur V 31. eam Athe- 
nienses invadunt V 17. proelium 
navale ad Euboeam commissum 
VIII 4sqq. τὰ ἄκρα τῆς Εὐβοίης VI 
100. τὰ κοῖλα τῆς Εὐβοίης VIII 13. 
14. τὰ ὑψηλὰ τῆς Εὐβοίης VIL 182.— 
Εὐβοέες VIIIA.5. 19. 20. Siciliam 
incolentes quomodo tractati a Ge- 
lone VII 156. — Εὐ βοΐδες μνέαι 
111 89. — Εὐβοϊκὸν τάλαντον 
III 89. 95. Εὐβοϊκὰ a«oa VII 192. 
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Εὐέλθων, Salaminiorum rex IV 
162. V 104. 
Εὐεσπερίδες, insulae ad oram 
Cyrenaicae IV 111. 204. — Εὐ- 
εὐπερῖται terram mirae fertili- 
tatis incolunt IV 198. 
Envios, Apolloniata IX 92—95. 
Εὐϑυμίδης Βάττος IV 150. 
EvOvvos, Atheniensis IX 105. 
Εὐκλείδης, Gelous VII 155. 
Εὐμένης, Atheniensis Vill 93. 
Evvouos, Lacedaemoniorum rex 
VIII 131. 
εὐνοῦχοι 1Π| 4. 49. τ. 18. 92. 130. 
IV 43. VI32. VII 181. VIII 104. 105. 
Εὐξεινος πόντος 10. 12. 16. 110. 
II 88: 84. III 98. 1V 46. 90. VI 33. 
VILI 36. Πόντος Ν᾿ 8. 10. 38. 46. 
81. 85 sq. 89. 95. 99. VI 5. 26. VII 
55. 95. 141. 
Εὐπαλῖνος, 
tectus III 60. 
Εὔριπος, fretum Euboicum V 11. 
VH 178. 182. VILI 1. 15.606. 
Evovavati, Lacedaemonius IX 
10. 53. 55. 
Εὐρυβάτης, Argivus VI 92. IX 15. 
Εὐρυβιάδη ς, Lacedaemonius, dux 
elassis Graecorum VIII 2. 4. 42. 
49. D1—64. '(4. 19. 108. 124. 
Εὐρυδάμη, Lacaena, Leotychidae 
uxor VI '(1. 
Εὐρύδημος, Ephialtae pater VII 
213. 
Εὐρυκλείδης, Lacedaemonius, 
Eurybiadis pater VILI 2. 42. 
Εὐρυκράτης, Polydori filius, La- 
cedaemoniorum rex VII 204. 
Εὐρυκρατίδης, Anaxandri filius, 
Lacedaemoniorum rex VII 204. 
Εὐρυλέων, Lacedaemonius V 46. 
Εὐρύμαχος, Leontiadae pater, 
'Thebanus VII 205. 
Εὐρύμαχος, Leontiadae filius, 
"Thebanus, a Plataeensibus inter- 
fectus VII 233. 
Εὐρύπυλος, Larisaeus IX 58. 
Ev ovz àv, Proclis filius, Lacedae- 
moniorum rex VIII 131. 
Εὐρυσϑένης, Aristodemi filius, 
Lacedaemoniorum rex, Proclis fra- 
ter geminus IV 147. VI 52. eius 
stirps V 39. VI 51. 52. VII 204. 
Εὐρυσϑεύς, Mycenarum rex IX 
26. 21. 

Megarensis archi- 
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Evovcos, Lacedaemonius VII 229. 
Evo x, 14. 103. 209. II 16. 26. 
33. 108. III 96. 115. 116. IV 536. 49. 
89. 143. 198. V 1. 12. VI 33. 118. 
cett. Herodoti sententia Phasi Col- 
chico, aliorum 'l'anai Maeotico 
terminata IV 45. longitudine se- 
cundum Asiam et Africam porri- 
gitur IV 42. unde nomen acceperit 
ibid. 
Εὐρώπη, Agenoris filia, TyriaI 
2. 113. IV 495. 141. 
Εὐρωπεὺς Μῦς VIII 133. 135. 
Εὐτυχίδης, Atheniensis IX 13. 
Egnuíóns Βάττος IV 150. 
Εὔφορβος, Eretriensis VI 101. 
Evgooíov, Aeschyli poetae pater 
II 156, et Cyaegiri VI 114. 
Εὐφορίων AZnv VI 121. 
Evgortnc, fluvius Babyloniae I 
180. 185. 186. 191. 193. V 52. 

Ἔφεσος, loniae civitas I 92. 142. 
II 10. V 54. 100. 102. VI 84. VIII 
103. 107. Dianae quod ibi est tem- 
jlum 11 148. — £g £o:o: I 26. 141. 

100. VI16. 2 Ἐφεσίη Il 106. V 
100. 

ἔφοροι, Spartanorum I 65. III 148. 
V. 89. 40. 41. VI 63. 65. 82. IX 1 
sqq. 16. 

Eysíióooos, Macedoniae fluvius 
VII 124. 127. 

Ἐχεκράτης, Corinthius V 925. 
Ἔχεμος, Tegeatarum rex, Hyllum 
interficit IX 26. 
Ἐχέστρατος, Agidis filius, Lace- 
daemoniorum rex Υ11 204. 

Ἐχινάδες, insulae ad oram Acar- 
naniae II 10. 

Ζάβατος, fluvii duo in Tigrim in- 
fluentes V 52. 
Z&yxÀn, Siciliae oppidum (—.Mes- 
sana) VI 23. 24. V11 164. — Z«y- 
xAaiou VI 22—24. VII 154. 
Z&xvvOos, maris Ionii insula IV 
195. VI 70. IX 31. — Ζακύυνϑιοι 
111:59- VI, 70. 
Ζάλμοξις, Getarum deus IV 94 

Ζαύηκες, Libyae populus IV 193. 
Ζευξίδημος, anonnullis Kvríoxoc 
dietus, Leotychidae filius, Lace- 
daemonius VI 11. 

Ζεύς, I 69. 89. 131. 174. 207. 1118. 

INDEX. 

42. 116. 136. 146. III 124. 195. IV 
5. 59. VI 61. VII 40. 56. 61. 141. 
220. VIII 115. IX 122. colitur in 
Aegypto II 45. — Aupovs II 42. 
Naucrati ab Aeginetis II 118. in 
Aethiopia II 29. in Scythia (Πα- 
παῖος) IV 59. in Thesprotia II 55 
Sqq. Ζεὺς ἀγοραῖος Selinunte V 46. 
-uucov in Libya II 18. 29. 32. 
Bios Babylone I 181 sqq. I11158. 
ἐλευϑέριος Sami 1Π| 142. Ἡλλήνιος 
IX T. ἐπίστιος 1 44. ἕρκειος Spartae 
VI 68. ἑταιρήιος 1 44. εὐρυόπα VII 
141. Θηβαιεύς in Aegypto I 182. II 
42. 54. 56. (4. 143. IV. 181. καϑαρ- 
σιος 1 44. Κάριος Athenis V 66. My- 
lasis I 171. Κρονίδης VIII 11. Zta- 
κεδαίμων Spartae VIO6. “]αφύστιος 
in Thessalia VII 197. “υκαῖος in 
Cyrenaiea IV 208. Ὀλύμπιος II T. 
VII 141. IX 81. οὐράνιος VI 56. 
(Οὔριος) in ora Ponti IV 83. 87. 
στράτιος in Caria V 119. Iovis ora- 
eula in Aegypto II 83, in Aethio- 
pia I 46. I1 29. 55, Dodonae II 55 
sqq., in Libya II 29. 54 sq. III 25. 

Zovz, Thraciae oppidum VII 59. 
Ζώπυρος, Persa, Megabyzi filius 
IV 43. VII 82. Babylonem Dareo 
prodit III 153. 156—158. Babylo- 
niae praeficitur ILI 160. 
Ζώπυρος, Megabyzi filius, illius 
nepos III 160. 
Zoor5no, Atticae promunturium 
VIII 107. 

Ἥβη, IX 98. 
Ἡγήσανδρος, Milesius, Hecataei 
pater V 125. VI 137. 
Ἡγησικλέης, Lacedaemoniorum 
rex I 65. 
Ηγησίλεως, Lacedaemoniorum 
rex VII 204. 
E ησίλεως, Lacedaemonius VIII 
1831. 
Ἡγησιπύλη, Thressa, Olori filia 
 Miltiadi collocata VI 39. 
Ἡγησίστρατος, vates Eleus IX 
91. 88. 41. 
ἽΠΠΟΙ ΘΕΟῚ oc, Samius IX 90. 

Ἡγησίστρατος, Pisistrati filius, 
Sigel tyrannus V 94. 
Ἡγητορίδης, Cous IX 16. 
Hy (5e, Eleus IX 33. 
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"H yc, Eurysthenis filius, Lacedae- 
moniorum rex VII 204. 
Ἠδωνοί, Thraciae populus V 124. 
VIi 110. 114. IX τὸ. — Πδωνὶς 
Μύρκινος V 11. 

'"Hégozoc, Phegei filius, Tegeae 
rex IX 26. 
Ἠετίων, Corinthius I 14 V 92. 
—'Hevíóns Κύψελος V 92e. 

'"Hio v, 'Thraciae oppidum VII 25. 
101. 113. VIII 118. 120. 
ἤλεκτρον lll 115. 
Ἥλιος, deus, Graecorum patronus 
VII 31. colunt eum Aegyptii II 59. 
13.111, LibyesIV 188, Massagetae 
I 212. 216, Persae I 131. 138. VII 
54. 223. ἡλίου κρήνη in Libya IV 
181. ἡλίου πρόβατα ἱρά Apolloniae 
IX 99. ἡλίου τράπεζα in Aethiopia 
III 17. 18. 23. solis defectio I 74. 
103. VII 37. IX 10. 
Ἡλίου πόλις, Aegypti urbs II 3. 
1—9. 59. 683. — Ἡλίου πολῖται 

.. I1 3. 18. 
Ἤλις, Peloponnesi regio VI τό. 
ibique oppidum eiusdem nominis 
ab Aetolis conditum VIII 13. — 
Ἢ λεῖοι ΤΥ 80. Olympiae quo- 
modo certamina administrent II 
160. VI 127. in Isthmum congre- 
gantur VIII 72. ad Plataeas non 
pugnant IX 7. Minyarum oppida 
evertunt IV 148. Ele vatesIIl 132. 
VIII 27. IX 39. 9T. "Heim χώρη 
IV 30. 
Hnibavós,v. Aziavós. 
'Hoaiov, Thraciae oppidum IV 90. 
'Hoaiov, v. Hor. 
Ἥρακλεαι στῆλα: 11 33. IV 8.42. 
48. 152. 181. 185. 196. VIII. 132. 
Ἡρακλέης, Aegyptiorum deus II 
42 sqq. 83. 145. eius oraculum II 
$83. templum ad Canobicum Nili 
ostium 1I 113. Graecis filius Am- 
phitryonis II 43. 145 sq. VI 53. 
VII 193. 198. ab Iasone et Argo- 
nautis relictus VII 193. Geryonis 
boves agens venit in Scythiam IV 
8 sq. ei ardenti opem fert Dyras 
fluvius VII 198. eius ara in Ther- 
mopylis VII 176. fanum (Hoa- 
κλήιον) Athenis ἐν Kvvoocoyst V 
63. VI116. Marathone VI 108.116. 
alia alibi apud Graecos II 44. in 
'Thaso eius templum a Phoenici- 
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busconditum II 44. Ho. Oco:ostem- 
lum habet Tyri II 44. colitur in 
cythia IV 59. 82. ex Hercule ori- 

ginem repetunt reges Lydorum I 
1, Scytharum IV 10, Spartanorum 
VII 204. VIII 131. 
Ἡράκλεια, Sicilie oppidum ab 
. Hercule conditum V 43. 
Ἡρακλεῖδαεϊ 1.19. 14. 91. V 43. 
VII 208. VIII 114. IX 26. 21. 33. 
Ἡρακλείδης, Cymaeus, Aristodici 
pater I 158. 159. 
Ἡρακλείδης, Cymaeus, Aristago- 
rae pater V 31. ᾿ 
Ἡρακλείδης, Mylasensis, Ibanoli- 
dis filius V 121. 

"Holl 50. IV 88. colitur Argis I 
31, Nauerati 11 118, Sami II 182. 
— Ἡραῖον est Argis VI 81. 82, 
Corinthi V 927, Plataeis IX 52. 53. 
61. 69, Sami I 10. II 148. III 60. 
123. IV 88. 152. IX 96. 
Ἠοιδανός, Europae fluvius, quem 
fabula fuit effundi in mare septen- 
trionale III 115. 
Ἡρόδοτος “λικαονασσεύς I praef. 
Ἡρόδοτος, Basilidae filius VIII 
132. 
Ἡρόφαντος. Parienus IV 158. 
Ἡσίοδος, poeta, theogoniam Grae- 
cis condidit II 53. dixit de Hyper- 
boreis IV 32. quadringentis annis 
vixit ante Herodotum [1 53. 
Ἡφαιστεῖον, vid. Ἥφαιστος. 
Ἡφαιστιέες, Hephaestiae, oppidi 
Lemnii, incolae VI 140. 
Ἡφαιστόπολες, Sumius II 134. 
Ἥφαιστος, deus, in Aegypto co- 
litur, ubi celeberrimum eius tem- 
plum est Memphi 11 99. 101. 108. 
136. 141.142. 147. 151. 153. ἯΙφαι- 
στεῖον dictum 11 110. 112. 121. 
116. lampadum certamina Volcano 
instituunt Graeci V11I 98. 

ϑάλασσα, ἡ βορηίη 11]. 32. 158. 
159. IV 81. ἡ νοτίη II 11. 158. III 
17.1V 13. 31. 42. ἡ Ἑλληνὶς ϑά- 
λασσα (mare Aegaeum) VII 28. ἥδε 
ἡ ϑάλασσα 1 1. 185. IV 39. 41. V 
49. ἡ ἀντίον Κύπρου ϑάλασσα 1 “2. 
ἡ κατὰ Σύμην τε καὶ Ῥόδον ϑά- 
λασσαὶ 114. ἡ AvAavcis 9., ἡ 'Eov- 
ϑρὴ '., ἡ Κασπίη 9., vid. s. v. 
Θαλῆς, Milesius 1 110. solis de- 
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fectionem praedicit I 74. Croesi 
copias Halyn traducit I 75. 
Θαμαναῖοι, Persiae populus III 

93. 117. 
Θαμάσιος, Persa VII 194. 
Θαμιμασάδας,ν. Ποσειδέων. 
Θαννύρας, Inari Afri filius ΠῚ 
15. 
Θάσος, insula ad oram Thraciae 
sita VI 44. coloniam eo dedueunt 
Phoenices II 44. ab eisdem inventa 
ibi auri metalla VI 46. 41. ab Hi- 
stiaeo frustra oppugnata VI 28.— 
Θάσιοι, Persis subiecti VI 44— 
48. eorum oppida in continenti 
"Thraciae VIL 108. 118. Θάσιος 
Ἡρακλῆς 1I 44. 
Θάσος, Phoenix VI 4T. 
Osaacídns,Spartanus VI 85. 
O £u:s, dea 1] 50. 
Θεμισκύρη, Cappadociae oppi- 
dum ad ''hermodontem situm 1V 
86. 
Θεμιστοκλέης,  Neocli filius, 
Atheniensis. eius genus et origo 
VII 143. prudentia VIII 15. 109. 
IX 98. Atheniensibus persuadet ut 
ublicis reditibus naves aedificent 
711 144. murum ligneum naves 

interpretatur VII 143. Athenien- 
sium dux in Thessalia VII 113, in| 
proeliis ad Artemisium V III 4sqq., 
ad Salamina VIII 56 sqq. per le- 
gatum Xerxem de classe Graeco- 
rum cingenda monet VIII 14. Ari- 
stidem in consilium Graecorum in- 
troducit VIII 79—82. Athenienses 
ad pugnam hortatur VIII 83. elam 
agit cum Xerxe VIII 108-—110. ab 
insulanis elam pecunias exigit V ILI 
111. 112. Graecorum peritissimus 
secundum virtutis praemium fert 
VIII 123. Lacedaemone praecipuis 
honoribus ornatur VIII 124. eius 
liberi VIII 15. 
Θεμίσων . lTheraeus IV 154. 
ϑεογονία. theogoniam condide- 
runt Graecis Homerus et Hesio- 
dus IL 583. ϑεογονία Persarum can- 
tilena I 132. 
Θεόδωρος, Samius, artifex claris- 
simus I 51. III 41. 
Θεοκύ δης, Atheniensis VIII 65. 
Osourotoo, Samiorum tyrannus 
VIII 85. ΙΧ 90. 

INDEX. 

Θεόπομπος, Nicandri filius, La- 
cedaemoniorum rex VIII 131. 
Θεράμβω, Macedoniae oppidum 
Vil 193. 
EAD 7, Laconiae oppidum VI 

li 
Θέομη, Macedoniae oppidum VII 
121. 123. 124. 127. 128. 131. 119: 
183. 185.— O £ouaios κόλπος Πα 
121—123. VIII 121. 
Θεομοπύλαι, faucesOetae montis 
VII 184. 186. 200. 201. 205. VIII 
15. 21. 24. 21. 66. '(1. IX 11. 48. 
49. describuntur VII 115 sqq. pu- 
gna ad 'Thermopylas VII 201 sqq. 
Ot0ud9cov,Boeotiaetluvius LX 43. 
Θερμώδων, Cappadociae fluvius 
1L 104. IV 86. 110. IX 97. 
Ococavóoos,Orchomenius IX 16. 
Θέρσανδροος, Polynicis filius IV. 
147. VI 59. 

iG £azt eia, Boeotiae oppidum a Per- 
sis incensum VIII 50.— O0 £0 zt «&ss 
V 19. VIII 66. 15. Xerxis imperium 
detrectant VID 138. pugnant ad 
Thermopylas VII 202. cum Leo- 
nida occumbunt VII 222. 226. 221. 
VIII 25. pugnant ad Plataeas IX 
30. 
Θεσπροωτοί. Epiri populus II 56. 
V 92. VII 176. VIII 47. 
Θεσσαλίη lI 96. V 68. 64. VI 72. 
14. 121. VII 6. 108. 17£. 182. 198. 
208 sqq. 232. VIII 113 sqq. 126. 
129. 131. 133. 135. IX 1. 11. deseri- 
bitur VII 128—130. eius equi prae- 
stantissimi VII 196. in Thessaliam 
Graecorum expeditio VII 112--- 
114. Xerxes per eam proficiscitur 
VII 196. per eam Persae se reci- 
piunt IX 89. — 0920600404 VIIT129. 
191.215. IX 17.46.89. ex Thespro- 
tia veniunt in terram Aeolidem Υ 11 
116. Pisistratidis opem ferunt V 
63. eorum reges V 63. 94. VII 6. 
equitatus V 63. 64. VIT 173. 196. 
cum Phoeensibus bellum perpe- 
tuum gerunt VII 176. VIII 21sqq. 
eum Persis faciunt VII 130. 132. 
112sqq. IX 1. Xerxem in Phoci- 
dem dueunt VIII 31. in pugna ad 
Plataeas Persarum socii IX 31. — 
Θεσσαλικὰ οὔρεαν {Π128.--- O eo- 
σαλιῆτις γῆ IB5T. — Θεσσαλίη 
ἵππος VII 196. 



INDEX. 

Θεσσαλός, Lacedaemonius V 46. 
Θέστη, Libyae fons IV 159. 
Θέτις, dea VII 191. 
07, B at αἱ “ἰγύπτιαι 11 8. 9. 15. 69. 
14. 143. III 10. 26. ubi Iovis Θη- 
βαιέω s templum I 182. 1I 42. 56. 
IV 181 et oraculum 11 54. 57. 83. ITI 
25. Θῆβαι olim universa Aegyptus| 
11 15. — Θηβαῖοι 11 42.91. 11110. | 
— Onfaixos vouós 11 4.49. — Or- 
βαῖος vounoc11 166. — 67 3a 021198. 
Θῆβαι αἱ Βοιωτῶν, αἱ Βοιώτιαι 1 
92. V 61. 1Χ15..15.17.. 21. 61. 86. 
81. ibi templum et oraculum Apol- 
linis Ismenii I 52. 92. V 59. VIII 
134. oraculum Amphiarai I 52. VIII 
134. — Θηβαῖοι I 61. V 61. VI 
81. 118. VII 233. VIII 50. IX 16. 
58. 66. 194 sqq. cum Athenien- 
sibus bellum gerunt V 79 sqq. 
Plataeensibus infensi VI 108. pu- 
fiant ad 'Thermopylas VII 202. 
05. Persis se dedunt V1I232. cum 

eis arma iungunt IX 2. 31. 40. 
41. pugnant ad Plataeas IX 61. 
69. a Graecis obsidione pressi Me- 
dicarum partium patronos tradunt 
1X86—88. — Θηβαὺς uoior 1X 60. 
Θήβη, Asopi filia V 80. 
Θήβης πεδίον, Mysiaeregio VII 42. 
Θήρας, Autesionis filius IV 147. 
148. 150. 
O1075,maris Aegaei insula IV 147 
—151. 153—156. 164. — Θηραῖοι 
IV 150—156. 161. V 42. 
ϑηρία. animalia fecunda quibus 
veseuntur homines, noxia parum 
fecunda III 108. animalium fera- 
eissima Libya II 32. IV 181. 191. 
192, non admodum ferax Aegyptus 
Il 65. ϑηριωδεστάτη ἡ ϑάλασσα ad 
oram Thraciae VI 44. animalia in 
India maiora quam aliis in terris III 
106. sacra Aegyptiis II 38 sqq. 65. 
66.69 sqq. ΠΥ 186(apud quos ϑηοίων 
πελεδωνοί 11 65), Indis III 100, 
Persis I 140. animalia in saxisscul- 
pserunt Aegyptii 1I 4 (cf. λίϑοεὶ), 
in vestibus pingunt Caucasi inco- 
lae I 203. — 9. τετράποδα III 
18. 106. χερσαῖα 1L 123. αἶγες II 
2. 42. 46. TII 112. IV 189. V 58. VII 
92. αἰέλουροι M 66. 61. ἀλώπεκες 
III 102. IL 67. VII τὸ (βασσάρια ῷῦ 
192). ἄρκτοι Il 67. 1V 191. ἄρνες I 

319 

48. IV 29. βόες I 31. 110. 133. II 
18. 38. 40. 41. 129 sqq. IV 29. 61. 
69. 183. 186. VI 129. VIII 181. 8. 
ἄγριοι VII 126. βόρυες, βουβάλιες, 
γαλέαι, δίπτυες, ἔλαφοι ΤΥ͂ 192. ἐλέ- 
φαντες 11191.114.107 191. ἐνύδοιες 
II 12. 1V 109. ξζορκάδες 1V 192. VII 
69.'5uiovo:1 59. ΠῚ 151.153. IV 28. 
30.129.191. VII 51 (ἀμαξαιήμιόνεαι 
1188). 9oes1V 192. ἵπποι, vid. hoec 
voc. ἵπποι ποτάμιοι 11] 1. ἰχνευταὶ 
IL 61. κάμηλοι 1 80. 133. III 9. 102. 
103. 105. VIIS83. 86.87.125.184. IX 
8l. καστορες(καὶ ἄλλα ϑηρία τετρα- 
γωνοπρόσωπα) IV 109. κριοί 1142. 
κρ. ἀγριοε IV 192. κύνες I 36. 110. 
112. 140. II 67. III 32. IV 22. IX 
112. x. Ἰνδεκοί 1 192. VII 187. λαγοί 
1128. III 108. IV 134. VII 51. λέ- 
οντες 111 32. 108. IV 191. VII 125. 
126 (λεοντέαι IV 8. VII 69). λύκοι 
II 67. 122. IV 105 149. 1X 93. uv- 
γαλέαι 1l ΟἿ. μῦες IL 141. IV 131. 
132. 192. ovec III 113. V 58. ὄνοι 1 
138. 194. II 121. IV 28. 129. 135. 
191.192. VII 86. ὅν. ἄγριοι VII 86. 
ooves IV 192. πάνϑηρες IV 192 
(παρδαλέαι 1169). πίϑηκοι ΕΥ̓͂ 194. 
πρόβατα 1 153. 1141. Υ ΠΙ|191 cett. 
(πολυπρόβατοι Armenii, πολυπρο- 
βατώτατοι Phryges V 49). πύγαρ- 
yov 1V 192. ταῦροι III 15. VI τ0. 
τράγοι 11 46. III 112..1V 181. ὕαι- 
ναι 1Vi192. vec II 14. 47 sq. 1V 63. 
186 (δέλφαξ 11 10). v. ἄγριοι I 80. 
IV 192. ὕστριγες IV 192. — χερ- 
σαῖα xai λιμναῖα 168. βάτραχοι 
IV 131.132. κοοκόδειλοι 1] 32. 68— 
10. 90. 148. 1V 44. 192. φῶκαι I 
202. χελώνη 148. — 9. πετεινά 
140. I1 123. III 106. πτερωτά III 
110. ὀρνέϑων γένεα 11 64. δονιϑὲες 
χερσαῖοι καὶ λιμναῖοι VII 119. τὰ 
σμικρὰ τῶν ὀονιϑίων 11 {{. αἰετὸς 
II 19. γέρανοι 11 22. 16. VII Τ0. 
ἔβιες 11 65. 61. τῦ---ἰ. ἱκτῖνοι 11 
92. ἴρηκες 11 65. 67. III 16. κόραξ 
IV 15. κρέξ II 16. νῆσσαι 11 t1. 
νυκτερίδες II 16. III 110. IV 183. 
ὄρτυγες II 11. πελειάδες 11 55. 5T. 
περιστεραί 1158. στρουϑοί 1 159. 
στρουϑοὶ κατάγαιοι IV 115. 191. 
τοοχίλος 11 68. φοῖνιξ 11 13. χελι- 
δόνες II 22. χῆνες II 81. 45. 68. χη- 
ναλώπηξ 11 12. --- ἰχϑύες 123.24. 
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62. 141. 200. 202. 216. II 31. 12. τί. 
92. 93, III 42. 91.98. IV 53. V 16. 
VII 109. IX 120. — 9. ἑρπετά I 
140. IV 183. ἀσπίδες ΤΥ 191. βδέλλα 
IL 68. ἐχιδναι MI 108. 109 (IV 9). 
ὄγιες 118. 140. I1 14. 15. IL 101 sqq. 
IV 105. 183. 191. 192. VIII 41 (IX 
81). σαῦραι IV. 183. 192. ὕδροι Π 
16. — ἀττέλεβοι IV 112. εὐλαί III 
16. IV 205. κώνωπες 11 95. μέλισ- 
σαι IV 194. V 10. 114. μύρμηκες I 
140. III 102. 104. 105. φϑεῖρες 11 
31. IV 168. — κογχύλια 11 12. 
Θήοων, Agrigentinorum rex VII 
165. 
ϑησαυρός Croesi I 30. VI 125, 
Deiocis Ecbatanis I 98, Rampsiniti 
regis Aegypti 11 121, regis Persa- 
rum Susis 111 96. V 49, Sardana- 
palli Nini II 150. ϑησαυροί Delphici 

(III 51) Clazomeniorum I 51, Co- 
rinthiorum 1 14. 50. 51. IV 162, 
Siphniorum III 57. Abis in templo 
Apollinis VIII 33. 
Θησεύς ΙΧ 19. 
Θμουΐτης νομός, praefectura Ae- 
gypti ΠΠ 166. 
Θόας, Lemniorum rex VI 138. 
Θορικός, Atticae pagus IV 99. 
Θόρναξ, Laconiae mons I 69. 
Θρασύβουλος, Mileti tyrannus I 
20—23. V 92. 
Θρασυδήιος, Larisaeus IX 58. 
Θρασυκλέης, Samius IX 90. 
Θοασύλεως, Atheniensis VI 114. 
Θρηΐκη 1168. II 134. IV 80.89.99. 
143. V 2. 14. 23. 24. 126. VI 95. 
VII 25. 59. 185. VIII 117. IX 89. 
119. eius castella VI 33. Xerxis 
iter per Thraciam VI1l 105 sqq. — 
Θρήικες 1168. IE167. IV 80. 104. 
118. V 126. VI 39. VII20. 115. IX 
32. inmultos populos divisi V 3 sqq. 
1V 49.93. VI45. VII 110. 185. VIII 
115. 116. Thraces Asiam habitan- 
tes I 28. IIL 90. VII 75 sq. eorum 
mores V 6. dii V 7. sepultura V 8. 
vestis IV 14. armatura VII 15. ἃ 
Sesostri subaeti 11 103. Dareo se 
dedunt IV 93. subigit eos Mega- 
bazus V 2. eum Xerxe militant VII 
185. in Artabazumimpetum faciunt 
IX 89. — Θρηΐκιον πέλαγος VII 
116. Θρηίκιαι γυναῖκες IV. 33. cf. 
Βόσπορος. 
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pcc πεδίον Atticae VIII 65. 
Ix. 
O v (z, Cephisi filia VII 118. 
ey e Phocensium oppidum VII 
118. 
Θυνοὶ Θρήικες I 28. 
Ovo£r, ÁArgolidis regio 1 82. VI 16. 
Θυρέαι1 82. : 
Θυσσαγέταε, Scythiae populusIV 
22. 195. du 
Θύσσος, Macedoniae oppidum VII 

Ov, Aegypti rex 1I 116. 
O GO vic, Aegyptius II 113. 114. 
Θώρηξ, Larisaeus, Aleuada IX 1. 
08. 

Ἰάδμων, Samius II 1834. 
ἴακχος μυστικὸς VIII 65. 
Tau (oa, Elei, vatum familia V 44. 
IX 33. 
Ἰάρδανος, Lydus I 1. 
Ἰβάνωλις, Mylasensis V 31. 191. 
18roín, Hispania. eam Phocaei 
ostenderunt 1 163. — Ἴβηρες, sub 
Hamileare in Sicilia militant VII 
165. 
lóavOvooos, Scytharum rex IV 
16. 120. 126. 121. 

Ἴδη, Mysiae mons I 151. VII 42. 
Ἰδριάς, Cariae regio V 118. 
Ἱέρων, Gelonis pater VII 156. 
Ἱερώνυμος, Andrius IX 33. 
Ιήλυσος, Rhodi oppidum I 144. 
Invvaos, Syriae oppidum III 5. 
Inzvyss εσσάπιοι, Creta oriundi 
VII 170. Ἰήπυγες IV 99. -- Ἰηπύυ- 
y ix 11I 138. IV 99. 
Ἰήσων. lason ad Libyam vento ab- 
reptus IV 179. Herculem relinquit 
VII 193. 
ἸΙητραγόρης, Milesius V 31. 
in1oot. medici Aegyptii II 84. III 
1.129.132. Crotoniatae et Cyrenaei 
III 129. 130. 151. Graeci medici 
publice conducti III 129 sqq. me- 
dieos non habent Babylonii I 197. 

᾿Ιϑαμέτρης, Persa VII 61. VIII 
130. IX 102. 
190 ur, Messeniae mons IX 35. 
|1x«oosc, maris Aegaei insula VI 

95. — Ἰκάριον πέλαγος VI 96. 
Ἴλιον, Mysiae oppidum I 5. II 10. 
117.118. 120. V1I 20.161. — λεὰς 

| χώρην 94. 77 V1I42. ἸλιάςῪ 192. — 
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Ἰλιάς Homeri II (116.) 117. — 
Ἰλιὰς 4΄ϑηναίη VII 43. 

Ἰλεισσός, Attieae fluvius VII 189. 
Avorod I 196. IV 49. VIII 131.i 
IX 43. 

Ἴμβρος, maris Aegaei insula V 26. | 
VIA. 104. 

"Iu Ἢ 7, Siciliae oppidum VI24. VII 
16 
Jra90 c, Psammitichi filius, Achae- | 
menem Aegypto pr aefectum inter- 
ficit III 12. 15. VII 7. 

Ἴναχος, Argivorum rex I 1. 
'Ivdoc11138.94.97. V3. VII 9. VIII, 
113. IX 31. eorum gentes, mores et | 
institutallI98—105. armatura VII | 
65. 86. à Dareo subacti IV 44, nec 
vero omnes III 101. eis maximum 
auri pondustributum impositum IH 
94. 98. — I» δεκή 11198. 106. IV 40. 
— Ἰνδικοὶ κύνες 1 192. VII 187. 
Ἰνδός, Indiae fluvius IV 44. 
Ἰνταφέρνης, Persa, coniurationis 
n Tee ue particeps 1II 10. 18. 118. 
1 

"[vv x0 s, Siciliae oppidumIV 23.24. 
"Ivo, Athamantis uxor VII 191. 
Ἰόνιος κόλπος VI 191. IX 92. "To- 
vios πόντος VII 20. 

Ἰπνοί, locus in monte Pelio VII 
188. 

Ἵππαρχος, Atheniensis, Pisistrati 
filius, Hippiae frater V 55. Ono- 
maeritum Athenis eicit VII 6. ab 
Harmodio et Aristogitone interem- 
ptus V 55. VI123. eius somnium V 
56. 62. 
ἑππέες (inox, ἡ ἵππος). equites 
MEME IX 68. Gelenses VII 154. 

di I 79. 80. Massagetae I 215. 
Modi I 108. Persae IV 37. 128. V 
98. VII 40. 41. 55. in Xerxis exer- 
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Attica IX 18, praeter Marathonem 
VI 102. equitare Persarum pueri 
a quinto aetatis anno discunt 1136. 

Ἱππίης, Pisistrati filius I 61. V 55. 
69. eum Athenas reducere volunt 
Lacedaemonii V 91. 93. Persarum 
rcgem adversus Athenas sollicitat 
V 96. 109.121. Persas Marathonem 

| deducit VI 102. visum in somnis 
oblatum VI 101. 
ἕπποι 1 63. 19. 915. III 85. IV 90. 
| V 12. VI 95. equi Herculis ra W 
IV 8 sq. equi Dabylonii I 192. 
licii 111] 90. Graeci VII 196. Indici 
reliquis minores 111106. Mediei ΠῚ 
106. Nisaei III 106. VII 40. Scy- 
thici IV 28. feri IV 52. Thessalici 
VILI 196. Thracii paxvi et hirsuti 
V 9. Persarum sacri candidi I 189, 
VII 40. 55. serpentibus vescentes 
I τ, piseibus V 16. camelum re- 
formidantes I 80. VII 87, asinum 
IV 129. condocefaeti IV 22. V 110 
sq. equos soli mactant Massagetae 
I 216, Persae VII 113, ScythaeIV 
61. 62. 11. 19. equis vescuntur Per- 
sae I 133. nomina eis imponunt 
iidem III 88. equos iidem lugentes 
tondent IX 24. apud eosdem equi 
per intervalla dispositi ad nuntios 
perferendos VIII 98. 99. equas mul- 
gent Scythae IV 2. equorum iubae 
pro eristis Aethiopibus Asiaticis 
VII τό. equi augurium III 84 sqq. 
— τέϑοιππον I 119. τεϑοισπεποβά- 
ται Afri IV 110. cf. VII 184. hine 
quadriiugos equos iungere Graeci 
didicere lV 189. eorum usus in lu- 
dis Olympiis VI 36. 10. 103. 126, 
in venatione apud Garamantes IV 
183. οἰκίη τεϑροιπποτρόφος VI 35. 
τεϑριπποτροφεῖν VI 125. 

citu VII 84 sqq. 184.196. VIII 113.| [zz ox 4e(07s, Atheniensis, Aga- 
IX 14.. 17. 18. 20 sqq. 32. 99. 40.| ristae procus VI 127—129. 
49 sqq. 
thae IV 121 sq. 

D1. 60. Sacae IX 11. Sey-|1zz0x40s, Lampsacenus IV 138. 
196. Spartani L 61. Ἱπποκόων, Thebanus V 60. 

VI5S. VIII 124. Syracusii VIL 158.| Ἱπποκράτης, Atheniensis, Me- 
''hebani IX 69. "Thessali V 63.64.| gaclis filius 'VI 131. 
VII 173. 196. Atheniensibus πο Ἱπποκράτης, Atheniensis, Pisi- 
sunt VI 112. 
III 88. 
sium V "1. VI 100. ἱπποδρόμοι Vu 

equitis simulacrum strati pater I 59. VI 103. 
— íszmoforai: (ἸΒΑΙοΙα6η- Ἱπποκράτης, Atheniensis, Pisi- 

strati pater V 65. 
λοί Gelonis VII 158. ἑπποτοξόται Ἱπποκράτης, Gelae tyrannus VI 
Persarum IX49, Scytharum IV 46.| 23. VII 154. 155. 
inequitabilis Aegyptus II 108,iteml1z z 0xoa7c, Sybarita VI 127. 

Herodoti vol. 1I. 21 
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Ἱπποκρατίδης, Lacedaemonius| 
VIII 131. 
Ἱππόλεω ἄκρη, Scythiae promun- 
turium 9. 
Ἱππόλοχος, Lycius I 147. 
Ἱππόμαχος, Leucadius haruspex 
IX 38. 
Ἱππόνικος, Atheniensis, Calliae| 
filius VI 121. 

qz 2 6vizos, Atheniensis, Calliae. 
pater VII 151. | 

Ἴρασα, Libyae regio IV 158. 159. 
io£ves Spartanorum IX 85. 
ἱρὴ ὁδός, sacra via quae Eleusina 
ducit ex Athenis VI 34. ἑραὶ ὁδοί; 
(— Et£auzaio:) Scythiae locus IV 
59 

"Is, Babyloniae fluvius et oppidum | 
119: 

Ἰσαγόρης, Atheniensis, Tisandri, 
filius V 66. Cleomenem Spartae re- 
gem adversus Clisthenem advocat: 
et Alemaeonidas eicit, mox ipse 
eiectus V (0—'3. opem ei fert Cleo- | 
menes V 14. | 
"eC uos Corimthius (Κορινϑίων 
ἰσϑμός VII 195), a Lacedaemoniis | 
muro munitus VIII 40. IX ' sqq.| 
in eum Graeci congregati VII 112. 
175. VIII 71 sq. LX 12 sq. 19. ibi 

| & 
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Dareo dimissus ad sedandas tur- 
bas V 106. 107. Sardibus Arta- 
pherni suspectus elam ad mare fu- 
it, a Chiis in vincula coniectus, 

mox vero liberatus, nec a Milesiis 
receptus Byzantium petit VI 1—5. 
piraticam exercet V1 26. 21. 'T'ha- 
sum obsidet VI 28. 46. in conti- 
nenti eum Persis congressus vivus 
captus ab Artapherne cruci affigi- 
tur VI 28—30. 

Ἱστιαῖος, Samius VIII 85. 
PEchdai, v, Termerensis V 31. VII 

"Iac i — V esta II 50. — Ταβιτί Scy- 
this IV 59. 127. 
Toroín, oppidum ad Istri ostium, 
Milesiorum colonia 1I 83. — 1o o4- 
ηνὴ γυνὴ ΙΥ͂ (8. | 

Ἴστρος IV 80. 93. 192. V 9.10. flu- 
vius maximus 1V 4T. 48. 50. 53. 
e Celtis et Pyrene oppido initium 
sumit II 353. totam Europam per- 
fluit I1 26. IV 49. Scythiam alluit 
IV 99. 100. 101. eum Nilo compa- 
ratur II 33. 34, eum Araxe I 202. 
multos excipit fluvios IV 48— 50. 
quinque ostiis patet IV 47. ponte 
iunetus a Dareo IV 89. 97. 118. 
133 sqq. 139. VII 10. 

Hyllum interficit Echemus IX 20. | ox ένοος, Aegineta VII 181. VIII 
21. ὁ ἐν ᾿Ισϑιιῷ ϑεός (Neptunus)IX| 92. 
81. cf. VIII 121. — ἰσϑμὸς Cher-|7xa4/9 124. 145. III 186. 188. IV 
sonesi a Miltiade muro praeseptus, 15. V 43. VI 121. VIII 62. — Ἰτα- 
VI 36. — ἐσθιμὸς Cnidius I 114. — | 

. ta9'uos Athonis V11 22. 24. 
TI90«e, v. 4Ζημήτηο. 

λεῶτα:ι ΤΥ͂ 15. 
ἤτανος, Cretae oppidum IV 151. 
Iv oxa:, Scythiae populus IV 22. 

Ἰσμαρὲὶς λίμνη Thraciae VII 109. Ἰφιγένεια, Agamemnonis filia IV 
Jounvios, v. ΠΤ! πόλλων. | 108. 
Ἰσσηδόνες, Scythiae populus I/7g:x20c, Protesilai pater IX 116. 
201. IV 13. 16. 25—21. 32. l'Iz 9vog &yot, Libyae populus III 

Ἱστίαια, Euboeae oppidum VIII, 19— 23. 25. 30. 
923—905. 66. — Ἰστεαιέες VIII23. 'Izva:, Macedoniae oppidum VII 
--Ἱστιαιῆτις yz VIL1T5. VIII23.| 123. 
Ἱστιαιῆτες χώρη Thessaliae I ὅθ. Ἰώ, Inachi regis filia I 1. 2. 5. I141. 
Ἱστιαῖος, Milesius IV 138. V 30. To 4x6«, Thessaliae oppidum V 94. 
VIL 10. de Dareo Persarum rege| 75v, Xuthi filius V 66. VII 94. 
optime meritus IV 181. 141. Myr-| VIII 44. 
cinum ab illo accipit V 11. 124. a "To víz, Asiae regio temperie coeli 
Megabazo apud Dareum insimula-| praestantissima 1142. Ionica gens, 
tus Sardes honoris eausa aecitur et! olim praecipua, Pelasgieae stirpis 
Susa abducitur V 23.24. Ionum de-, 156. ablIone, Xuthi filio, nomen in- 
fectionis auetor; Aristagoram per| venit VII 94. VIII 44. — "oves, 
servum occulte missum sollicitat, olim in Peloponneso Achaiam te- 
ut a Persis desciscat V 30. 35. a| nebant I 145. Pelasgi Aegialees 
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nominati VIL 94. Iones etiam no- 
minantur Athenienses, Pelasgieae 
stirpis VIII 44, quod tamen nomen 
respuunt I 143. cf. V 66. 69. at gau- 
dent eo nomine Ionieae civitates 
duodecim in Panionio convenien- 
tes et Panionia festum celebrantes 
I143. 148. Iones Athenis oriundi 
Apaturia celebrant I 147. cf. VII 
95. Ionum lingua quattuor habet 
species I 142. Ionicae litterae V 
59. Iones non recte de Aegypto 
sentiunt II 16. Ionum Carumque 
castra ad Pelusium Nili ostium 
II 154. cf. 152. 118. Iones mercen- 
narii apud Psammitichum II 154. 
primum a Croeso subacti I 6. 28. 
spernunt Biantis consilium et T'ha- 
letis I 170. ad Cyrum Lydorum 
imperio everso legatos mittunt, 
quibus ille fabulam narrat I 141. 
ef. I 16. ab Harpago subacti I 
169. Iones insulares (cf. VII 95) 
Biantis s. Pittaci commento Croesi 
imperium effugiunt I 21. Cyro ul- 
tro se dedunt I1 169. Dareo tribu- 
tum pendunt III 90. VI42. pontem 
in Istro factum custodiunt IV 98. 
ut dissolvant ἃ Seythis moniti 
IV 133. 136 sqq. Ionum calamitas 
orta ex Naxo et Mileto V 28 sqq. 
eorum defectionem a Persis, Hi- 
stiaeo clam adhortante, Hecataeo 
vero dissuadente, molitur Arista- 
oras V 35—38. cum Atheniensibus 
ardes captasincendunt V 100. 101. 

ad Ephesum proelio victi a Persis 
in bello perseverant V 102 sqq. ad 
Cyprum mari, Persae terra vincunt 

108sqq. Cares defectionis socios 
habent V 111 sqq. lonum classis 
ad Miletum VI 8. militaris exerci- 
tatio auctore Dionysio VI 11 sq. 
ingentem accipiunt cladem a Sa- 
miis deserti vi 14 sq. Iones tertio 
in servitutem redacti VI 31. 32. ut 
mutuas inter se pactiones faciant 
ab Artapherne coacti VI 42. ty- 
rannos eorum eicit Mardonius VI 
43. Ionum naves in Xerxis classe 
VII 94 sq. cum Xerxe militantes 
'Themistocles ad defectionem sol- 
lieitat VIII 22. cf. VIL 51. Iones 
proditionis ad Salamina accusatos 
adiuvat Ariaramnes Persa VIII 90. 
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Graeeos ad Delum sollieitant ut 
Ioniam liberent VIII 132. IX 90— 
92. post pugnam ad Mycalen IX 
98 sqq. Ionia iterum a Persis de- 
fieit IX 104. de Ionum libertate 
conservanda Graecorum delibera- 
tio; Iones insulares in commune 
sociorum recepti LX 106. Iones vi- 
tae eultioris auctores IV 95. eorum 
opes navales VI 8. foedus VI {.-- 
ee γυνή 1 92. δίαιτα IV 95. ἐσθής 
V 81. στρατιή V 88. VII 91. ἸΙάδες 
νέες VI 9. ὙΠ1|180. πόλιες 1 142. 
149. VI 31. — 1ovixós νομός 111 
197. Ἰωνικὸν γένος 1 56. ἔϑνος I 
143. VII 95. VIII 46. φῦλον VIII 
19. Ιωνικὰ γράμματα V 59. 

Κάβαλες (rect. Βάκαλες), Libyae 
populus IV 171. 
Κάβειροι. eorumsacrallI 51. ITI 37. 
Καβηλέες, Lydiae gens VII ΤΊ. 
— Καβάλιοι III 90. 
Καδμεῖοι, prisci Thebarum inco- 
lae I 56. 146. IV 147. ab Argivis 
eiecti V 51. 61. Athenienses ex- 
peditionem in eos suscipiunt IX 27. 
— Καδμη ίη νίχη 1166. Kaóuzu 
γράμματα V 59. 
Κάδμος, Tyrius, Agenoris filius II 
49. 145. IV 141. V 51—99. 
Κάδμος, Cous VII 163. 164. 
Κάδυτις, Syriae oppidum II 159. 
III 5. 

Καάϊκος, Mysiae fluvius VII 42. 
Καΐχου πεδίον VI 28. 
Καινεέδης Ἠετίων V 928. 
Κάλαμοι, Sami locus IX 96. 
Καλαντίαι Ἰνδοί 111 91. Καλατίαι 
11 38. 
Καλασίριες, apud Aegyptios cor- 
pus militum Il 164. 166. 168. IX 
32. καλάσιρις, vox Aegyptia II 81. 
Καλὴ ἀκτή, Siciliaeoppidum Υ] 22, 
Καλλάτηβος, Lydiaeoppidum VII 
31 
Καλλιάδης, archon Atheniensis 
(ol. 75, 1) VIII 51. 
Καλλίης, vates Eleus V 44. 45. 
Καλλίης, Atheniensis, Hipponici 
filius VII 151. 
Καλλίης, Atheniensis, Phaenippi 
filius VI 121. 122. 
Καλλικράτης, Lacedaemonius IX 
25 8D. 

91* 
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Καλλίμαχος, Atheniensis pole- 
marehus VI 109—112. 114. 
Καλλιπίδαι, Scythiae populus IV 
17. 
Καλλιπολιῆται, Callipolis oppidi 
Siculi ineolae VII 154. 

Καλλίστη, insula— Thera IV 141. 
Καλλιφῶν, Crotoniata 111 125. 
Καλύδνεοι, insulae —Calydnae 
prope Coum sitae incolae VII 99. 
Καλυνδέες, Calyndae,oppidi Carii, 
ineolae VIII87.—XK a 4v  0«z7) νηῦς 
VIII 88. Καλυνδικοὶ οὐροι I 112. 
Κάλχας, vates VII 91. 
Καλχηδόνεοι, Chaleedonis Bithy- 
niae oppidi incolae IV 144. V 20. 
ΥΙ 89. — ἡ KaAznóovinIV 85. 
Καμάρινα, Siciliae oppidum VII 
154. 150. — Καμαριναῖοι VII 
156. 
Καμβύσης, Cyri paterI146. (9. 111. 
192.124.201. 11169. VII 11. in ma- 
trimonium ducit Astyagis filiam I 
107. 
Καμβύσης, Cyri filius, Persarum 
rex I 208. II 1. 181. expeditionem 
in Aegyptum parat II 1. III 1—4. 
cum Arabum rege foedus init III 
1—9. a Polyerate navales copias 
petit ΠΙ|Ι 44. Psammenitum regem 
ad Pelusium vincit 11] 10. Mem- 
phim urbem expugnat III 13. II 
181. Libyes, Cyrenaei, Bareaei ei 
se dedunt I1I 13. IV 165. ad Ae- 
thiopas mittit speculatores Iehthy- 
ophagos ΠῚ 18—23. ipse Thebis 
exercitum adversus Aethiopas du- 
cit, mox fame coactus revertitur 
lIL 25. exereitus adversus Ammo- 
nios missus arena obruitur 11] 26. 
Memphim reversus Apidem vulne- 
rat 111 27—29. inde furore corre- 
ptus Smerdin fratrem necari iubet, 
sororem eandemque uxorem inter- 
ficit III 30—32. alia in Persas edit 
facinora III 33—938. contra eum in 
Aegypto morantem insurgunt duo 
magi 111 61—63. a quibus poenam 
sumpturus gladio forte vulneratus 
Persarum proceres moriens obte- 
staturne imperium ad Medosredire 
patiantur 111 64. 66. 
Κάμειρος, Rhodi oppidum I 144. 
e (x06, Siciliaeoppidum VII169. 
110. 

INDEX. 

E E ua, Macedoniae oppidum VII 
3. 

Καναστραῖον, Macedoniae pro- 
munturium VII 123. 
Κανδαύλης, Car VII 98. 
Κανδαύλης, Sardium tyrannus, 
Myrsilus ἃ Graecis nominatus I 1. 
uxoris et Gygae.consilio et dolo 
interimitur 1 8. 10—13. 
Κάνη, Mysiae mons VII 42. 
Kavofos, Aegypti oppidum II 15. 
91. ---Κανωβικὸν στόμα Νείλου 
1117. 113. 1/9; 
Καππαδόκαι, Asiae minoris po- 

ulus, à Graecis Syrii nominati I 
12. V 49. VII 12. cf. 11190. — Ka zx - 
παδοκίη 11.13.16. V52. VII 26. 

Κᾶρες, olim Leleges, Cretum im- 
perio subieeti I 111. a Croeso sub- 
acti I28. denuo ab Harpago I 114. 
a Persis deficiunt V 111—20. eo- 
rum naves Xerxem in Graeciam 
sequuntur VII93. Caresin Aegypto 
ad Pelusium Nili ostium habitant 
II 61. 152. 154. IIL 11. Psammi- 
tichi mercenarii 11 152. 163. — 
Κάξειραι T1146. Κάειρα γυνή I 92. 
ἐσθής V 88. — Καρίη 1142. 115. 
V 108. 117. 122. VI25. VII 31.195. 
--Κάριος Ζεύς 111. Καρίη yÀoo-* 
σα VIII 185. — Καρικὴ στρατιή 
VII 91. Καρικὸν ἔϑνος I 171. 112. 
φῦλον VIII 19. Καρικοὶ νόμοι I 
119: 
Καρδαμύλη, Laconiae oppidum 
VIII 53. 

Καρδίέη, Thraciae oppidum VI 33. 
36. VII 58. IX 115. 
Καρήνη, Mysiae oppidum VII 42. 
Κάρηνος, Lacedaemonius VII 113. 
Καρκινῖτις, Scythiae oppidumIV 
55. 99. 
Ko a os,insula inter Cretam et 
Rhodum sita III 45. 

Κάρπεις, fluvius qui in Istrum ef- 
funditur IV 49. 
Kapvavósvs(Caryanda Cariaeop- 
pido oriundus) «Σκύλαξ IV 44. 
Κάρυστος, Euboeae oppidum IV 
33. VI 99. VIII 121. — Καρύ- 
στιοι ΤΥ 33. VI 99. VIII 66. 112. 
IX 105. Καρυστίη χώρη LX 105. 
Καρχηδών, Libyae urbs (Cartha- 
go) ΠΙ 19. VIL 167. — Καρχηδό- 
v vo 1V 43.195sq. V 42. VI 11. ori- 
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gine Phoenices III 49. bellum in 
eos parat Cambyses III 17. 19. cum 
Phoeaeensibus de Corsiea insula 
bellum gerunt I 166 sq. Siciliae 
bellum inferunt VII 158. 165 sqq. 
Κάσαμβος, Aegineta VI 53. 
Κασϑαναίη, Thessaliae oppidum 
VII 183. 188. 
Κάσιον, Aegypti mons II 6. 158. 
III 5 

: E a pr £v5, Siciliae oppidum VII 
55: 

Kaazarvoos,Indiae oppidum HT 
102. IV 44. 
Κάσπιοι, Asiae populus III 92.93. 
VII 61. 86. — Κασπίη ϑάλασσα I 
202. 203. IV 40. 
Κασσανδάνη, mater Cambysis II 
P IH 2.3. 
Κασσιτεοίδες, insulae unde stan- 
num adfertur III 115. 
Κασταλίη, Phocidis fons VIII 39. 
Κατάδουπεα, catarractes (Nili) no- 
vissimus II 17. ᾿ . 
Καταρρήκτης, lae fluvius 
VII 26. s 
Κατίαροι, Scythiae populus IV 6. 
Καύκασα, Chiorum portus V 33. 
Καύκασος, Asiae mons I 203. 204. 
IV 12.--ὠΑαὐυκάσιον ovgoc 1 104. 
Καύκασις οὖρος 111 9T. 
Καύκωνες, Elidis populus I 147. 
IV 148. 
Kaivos, Cariae oppidum I 116. V 
103. — Kaivio: 1 111. 112. 116. 
— Kavvizoóv ἔϑνος I 112. 
Καὔστριος, Lydiae fluvius V 100. 
Καῦστρόβιος, Aristeae pater, 
Proconnesius IV 13. 
Καφηρεύς, Euboeae promuntu- 
rium yd 
Κέκροψ, Athenarum rex VIII 44. 
59. Κέκροτστος οὖρος — arx Athena- 
rum VII 141. — Κεκροπίδαιε — 
Athenienses VIII 44. 
Κελαινα , Phrygiae oppidum VII, 
26. 
Κελέης, Lacedaemonius V 46. 
Κελτοί, gens II 33. IV 49. 

- K£oc, Salaminis locus VIII 6. 
Κεραμεικὸς κόλπος Cariae I 114. 
κέραμος, vasa fictilia. M4ccixos δὴ 
88. Aegineticus et Argolicus ἐδιη. 

lenus ex Graecia et. κέραμος vino 
Phoenicia infertur bis quotannis 
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in Aegyptum III 6. κεράμιον oivz- 
góv ibid. φοινικηίου οἴνου κάδος 111 
20. in dolia fictilia (πέϑους κερα- 
uiovs) aurum infundit Dareus III 

Κερκάσωρος, Aegypti oppidum 
TI 355 12:91. FOL: 
Κέρκυρα, maris Ionii insulallI 48. 
52.53. VII145.— K £ozvoaio:,in- 
fensi Corinthiis I11 49. eorum libe- 
ros a Periandro ad Alyattem mis- 
sos servant Samii IlÍ 48. 49. Pe- 
riandri filium interficiunt III 53. 
opem ferunt Syraeusiis VII 154. in 
bello Persico à neutra parte stant 
VII 168. 
Κερκώπων ἕδραι, locus in ex- 
tremis 'lThermopylarum faucibus 
VII 216. 
Κεφαλληνίη, maris Ionii insula 

Κήιτο ε, Cei insulae maris Aegaei 
incolae IV 35. V 102. Κεῖοι VIII 1. 

κῆσεοι Μίδεω VIII 138. 
Κηφεύς, Beli filius VII 61. 150. 
Κηφῆνες --- Πέρσαι VII 61. 
Κηφισός, Phocidis fluvius VIII33. 
Thyiae pater VII 118. 
Κιϑαιοών, Boeotiae mons VII 
141. IX. 19. 25. 38. 39. 51. 56. 69. 
—Kitatioovíóss éxBoAac TX 39. 

κέκε, Aegyptiorum oleum II 94. 
Κίκονες, Thraciae populus VII 59. 
108. 110. 

Κίλικες, Asiae minoris populus I 
28. 12. 14. I1 17. 11190. 91.V 49. 52. 
118. VI 6. VID 14. 91- 98. VILHP68: 
100. — Κιλεκέη II 117. V 52. 108. 

V143. 95. IX. 107. K. ὀρεινή 11 34.— 
Κιλεκίη goorIlI 90. Κιλώκιοι ovooc 
V 52. — KíAvooat νέες VIII 14. 
KiA1£, Agenoris filius VII 91. 
Κίλλα, Aeolidis oppidum I 149. 
Κιμμέρεοι, populus a Scythis se- 
dibus circa Maeotida paludem ex- 
pulsi I 103. IV 1. 11. I2. 13. VII 
20. expeditiones in Asiam susci- 
iunt 1 6. 15. Sardes capiunt, mox 

ab Alyatte ex Asia eiecti I 15. 16. 
— Κεμ μερίη, IV 12. K. γῆν 11. 
Κιμιμέριος Βόσπορος IV 1298, 100. 
Κιωιμέρια πορϑκήια ΤΥ͂ 12. 45. τεί- 
χεα IV 12. 
Κίμων, Atheniensis, Miltiadis et 
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Stesagorae pater VI 91. 98. 39. 
131. 140. a Pisistrati filiis occisus 
VI 103. 

Κίμων, Atheniensis, Miltiadis filius 
VII 107. muletam patri impositam 
exsolvit VI 136. 
Kivóvsvs (Cindya Cariae oppido 
oriundus) ///£90«ooc V 118. 

Κινέης, Gonnaeus V 63. 
Kivvw,Libyae fluviusIV 175. V 42, 
eique adiacens regio IV 198. 

Κίος, Mysiae oppidum V 122. 
Κίσσιοι, Susianes populus III 91. 
VII 62. 86. 210. — Κεσσίη yz V 
49. χώρην 02. VI 119. Κύσσιαι πύ- 
λαι 1I 155. 158. 
Κλαζομεναί, loniae civitas I 16. 
142. Π 118. V 123. — KAaESouz- 
voc I 51. 168. 
Κλεάδης, Plataeensis IX 85. 
Κλέανδοος, Gelae tyrannus VII 
154. 155. 
Κλέανδοος, Phigalensis vates VI 
83. 

Κλειν ίης, Atheniensis, Alcibiadis 
filius VIII 17. 
Κλεισϑένης, Atheniensis, Mega- 
clis filius, certat cum Isagora V 00. 
e quattuor tribubus Atheniensium 
decem facit V 69. VI 131. ab Isa- 
gora et Cleomene Athenis eiectus V 
10. 12. mox revocatus V 13. eius 
faeta in Atheniensium re publica 
V 69. 
Κλεισϑένη ς, Sicyonis tyrannus V 
61. 69. Agaristae filiae proci VI 
126—131. 

Κλέοβις, Argivus I 31. 
Κλεόδαιος, Hylli fius VI 52. VII 
204. VIII 131. 
Kisóugooros, Lacedaemonius, 
Anaxandridae filius, Pausaniae 
pater IV 81. V 32. VII 205. IX 10. 
04. 18. Leonidae frater geminus V 
Al. VH TL. 
Κλεομένης, Anaxandridae filius, 
Lacedaemoniorum rex III 148. V 
89. 41. VI 108. VII 148. 239. Pisi- 
stratidas Athenis eicit V 64. 10. 
12. 90. alteram expeditionem ad- 
versus Athenas suscipit V 14. cum 
collega Demarato discordat V 15. 
16. Aristagoram Milesium Sparta 
excedere iubet V 49—951. 97 Aegi- 
netis bellum inferens (cf. VI 92) 

INDEX. 

Aegina decedere cogitur VI 50. 
Demarato regiam dignitatem ab- 
rogat VI 64 sq. 13. Argivos devin- 
cit VI 16—80. VII 148. apud 
ephoros corruptionis aceusatus ab- 
solvitur VI 82. fraude quam in 
Demaratum commiserat detecta 
aufugit, Arcades adversus Lace- 
daemonios sollicitat VI 14. inde 
Spartam revocatus furiosus (cf. V 
42) se ipse lacerat VI 15. 84. mas- 
cula stirpe non relicta moritur V 
48. VII 205. 
Κλεωναί, Macedoniae oppidum 
VII 22. 
Κληῖδες, Cypri promunturium V 
108 
Κλυτιάδης, Eleus IX 33. 
Κνίδος, Cariae oppidum I 144. II 
118. III 38. — Kvíà:o:, Lacedae- 
moniorum coloni I 114. eorum eum 
Tarentinis amicitia III 138. Har- 
pago se dedunt I 174. Cyrenaeo- 
rum amici IV 164. — K:0 (7 χώρη 
1114. 

Κνοῖϑ'ος, Aegineta VI 88. 
Κνώσιος Μίνως 111] 122. 
Κόβων, Delphus VI 66. 
Κόδρος, Atheniensium rex I 147. 
V 65. 16. 1X 91 
Κοῖλα τῆς Εὐβοίης VIII 13. 14. 
Κοῖλα τῆς Χίης χώρης VI 26. 
Κοίλη, pagus Atticae. ἡ διὰ Κοίλης 
καλεομένη ὁδός VI 109. 
Κοίνυρα, Thasi locus VI 47. 
Κολάξαϊς, Scytha IV 5. T. 
E λοσσαί, Phrygiae oppidum VII 

0. 
Κολοφών, loniae oppidum I 14. 
16. 142. — Κολοφώνιοι I 141. 
150. 

Κόλχοι, populus in ora Ponti Eu- 
xini I 164. III 97. IV 31. 40. ab 
Aegyptiis oriundi II 104. 105. eo- 
rum armatura et dux in Xerxis 
exercitu VII 19. ὁ Κόλχος, rex 
Colehorum I 2. Φᾶσις ὁ KoAzos IV 
45. — KoAzís, regio I 104. «ἴα ἡ 
KoAzicI 2. VII 193. 197. Κολχὶς Μή- 
δεια VII 62. — Κολχικὸν λίνον - 
II 105. 
Kóuwaros, Thraciae fluvius VII 
109. 
Κοντάδεσδος, Thraciae fluvius 
IV 90. 
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Koonococ, oppidum in agro Ephe- 
sio V 100. 

K0pivOos ἡ εὐδαίμων III 52. olim 
a Bacchiadis administrata, postea 
Cypseli et Periandri imperio sub- 
iecta I 23. 24. III 50 sqq. V 92. VI 
128. hinc oriundi Leuecadii VIII45. 
— Κορίνϑιοι I 23. 24. VII 195. 
VIII. 21.61. 19. ΓΧ 95. minime con- 
temnunt opifices IT167. eorum the- 
saurus in templo Delphieo I 14. 50. 
51. IV 162. coloniam in Corcyram 
dedueunt, postea semper Corcy- 
raeis infensi 11149. inimicitias ge- 
runt cum Samiis 1148, Peloponne- 
sios adversus Athenas proficiscen- 
tes deserunt V 15. iterum prohibent 
quominus Athenae sub tyrranni- 
dem redigantur V 92. Atheniensi- 
bus in bello Aeginetico naves com- 
modant VI$89. Plataeensium cum 
Thebanis certamini interveniunt 
VI 108. Syracusanis opem ferunt 
VII 154. in Isthmum congregan- 
tur VIII 72. pugnant ad Artemi- 
sium VIII 1, ad Thermopylas VII 
202, ad Salamina VIII 43 (unde 
aufugiunt VIII 94), ad Plataeas IX 
28. 31. 69, ad Mycalen IX 102.105. 
eorum res navalis VI 89. VIII 1. 
— Κορινϑ'ίη ἐσθής V 8T. κυνέη 
IV 180. Κορίνϑιαι γυναῖκες I11134. 
V 92. 
Κόρος Ὕβριος υἱός VIII 11. 
qo UR c, Anticyrensis VII 

14. 
Kóovs, Arabiae fluvius III 9. 
E à B0 c, Cretensis IV 151. 152. 

ὃ. 
Κορωναῖοι,  Coroneae Boeotiae 
oppidi incolae IV 79. 
Κότυς, Manis filius IV 45. 
Kov — Proserpina VIII 65. 
Κούριον, Cypri oppidum V 113. 
— Κουριέες ibid. 
Κουφαγόρης, Atheniensis VI 117. 
Κρᾶϑις, Achaiae fluvius I 145. 
Kpoà Js, Italiae fluvius 1145. V 45. 
— KoadO ín ϑηναίη V 45. 
Koavaoi-— Athenienses VIII 44. 
Κρανάσπης, Persa III 126. 
Koavvavios Διακτορίδης VI 191. 
Konuvoi, Scythiae oppidum IV 
20. 110. 
Κρηστών, Thraciae oppidum I 51. 
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— Κρηστωνιῆται 1 5T. Κρη- 
στωναϊοιῦ 8.0. VII 124. Κρη- 
στωνεκή, τορὶο VII 194. v; VIII 
116. Κρηστωναίη VII 121. 

Κρήτη, insula IV 154. VII 1*0. 
olim a barbaris habitata 1113. IV 
45. VII 92. 111. originem hinc re- 
petunt Caunii I 112. Samii ibi Cy- 
doniam condunt III 44. 59. lega- 
tos in Cretam mittunt Theraei IV 
151, Athenienses VII 145.— K o7- 
veclT 171. III 59. IV 161. Graecis 
auxilium non tulerunt contra Per- 
sas VII 169—111. eorum res nava- 
lis IV 151. VII 170. Cretenses pi- 
ratae I 2. leges ab eis petiit Ly- 
curgus I 65. — Kozooa VII 99. — 
Κρητικοὶ νόμοι I 118. 

Κρητίένης, Magnes VII 190. 
Κρητένης, Rheginus VII 165. 
Κρίνεππος, Terilli pater VII 165. 
Ec ios, Aegineta Vl 50. 13. VIII 

Κρισαῖον πεδίον Phocidis VIII 
32 
Κρίταλλα, Cappadociae oppidum 
VII 26. FE τ 
Κριτόβουλος, Cyrenaeus II 181. 
Eongouens: Toronaeus VIII 
121. 

Κρόβυξζοι, Thraciae gens IV 49. 
Κροῖσος, Lydorum rex I 7. 92. 
Iones et Aeolessubigit126.regnum 
auget I 28. cum Amasi et Laby- 
neto foedus init I 77. eius cum So- 
lone eolloquium 130—33. quomodo 
tractaverit Adrastum, filii interfe- 
etorem I 35—49. alter Croesi filius 
mutus I 34. 38, quando vocem ru- 
perit I 85. Croesus Persarum cre- 
scentem timens potentiam oracula 
varia consulit I 46. VI 125. donaria 
DelphosmittitI 50.92. VIII35.192. 
cum Lacedaemoniis foedus init I 
69. Halyn transgressus cum Cyro 
ancipiti proelio pugnat I5. postea 
in Sardiano campo a Cyro victus 
I 19—81. vivus captus rogoque im- 
positus ab Apolline invocato ser- 
vatur I 841—871. a Cyro colitur (v. 
Κῦρος) I 88. 90. de reliquis Croesi 
rebus cf. I 155. 207. 208. III 14. 
84. 36. 41. V 36. VI 81. 195. 191. 
Ma Croesi tempora 1 26. 45. 
86. 92. 
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Κροκοδείλων 
oppidum II 148. 
Koovidns NILEE (s 
Κοοσσαίη, Macedoniae regio VII 
123. 

Kooócrov,Italiae oppidum III 151. 
136. 137.138. V 44. 4. — Koo o- 
γ»εῆται 11I 129. 131. VI21. genere 
Achaei VIII 47. eorum eum Syba- 
ritis bellum V 44 sqq. Crotoniatae 
medici clarissimi 11] 131. — Koo- 
τωνιῆτις γῆ V 45. 
Κρῶφι, Aegypti mons II 28. 
Κυάνεαι, insula in Bospori ostio 
IV 85. 89. 
Κυαξάρης, Phraortis filius, Medo- 
rum rex I 46. Alyatti bellum in- 
fert I 16. 73. Ninum oppugnat. 
mox magno Scytharum agmine 
obruitur I 103. Assyrios subigit; 
eius mors I 106. 
Κυβερπίσκος, Lycius VII 98. 
Κυβήβὴ --- Cybele. eius templum 
Sardibus eonerematum V 102. 
Κυδίππη, Anaxilai uxor VII 165. 
Κύδραρα, Phrygiae oppidum VII 
30 

πόλις, Aegypti 

oU. 

Κυδων ἕη, Cretae oppidum III 44. 
59. 
Κύξικος, Mysiae oppidum IV 14. 
16. VI 33. — Κυζεκηνοί ibid. et 
IV 158. 

Kv )noa,insula ad oram Laconiae 
sita I 105. VII 235.— z Κυϑηρίη 
νῆσος I 82. 

Kv vos, maris Aegaei insula VII 
90. VIII 61. — Kv & vio. VIII 46. 
Κυκλάδες, maris Aegaei insulae 
V 90. 31. 

«κύλληστις, Aegyptiorum panis II 
d. 

Κυλλύριοι, Syracusanorum servi 
VII 155. 
Κύλων, Atheniensis V 11. 
Κύμη, Aeolidis oppidum I 149. (ἡ 
φΦοικωνὶς καλεομένη) 15v. V 123. 
VII 194. (ἡ 4ioA(z) VÍII 130. — K» - 
uaiot1101—160.IV 138. V 37.38. 
Κυνέγειρος, Atheniensis, Eupho- 
rionis filius VI 114. 
Κυνέης, Eretriensis VI 101. 
Κυνήσιοι, Hispaniae populus II 
383. — Κύνητες IV 49. 
Κυνίσκος — Zeuxidamus VI t1. 
κυνοκέφαλοι Africae IV 191. 

INDEX. 

Κυνόσαργες, MHereulis fanum 
Athenis V 63. VI 116. 
Kvv 600vo«, Salaminis promuntu- 
rium vili 16. 11. 
Κυνούριεοι, Peloponnesi gens in- 
digena VIII 73. 
Kvvo, bubulcd Astyagis uxor I 
110 sqq. 122. 
Κύποος, insula I (2. 105. 199. TI 
19. IV 162. 164. V 31. 49. 108. 109. 
113. 115. primum ab Amasi capta 
II 182. Persis tributaria IIl 91. 
— Κύυπριοιῖϊ 105. V 9. VIII 100. 
se dedunt Cambysi III 19. a Persis 
defieiunt V 104—116. in servitu- 
tem redacti V 116. VÍ6. Xerxis so- 
cii VIII 68. eorum naves, arma- 
tura, duces in bello Persico VII 
90. 98. — Kc oua (ἔπεα) 11 117. 
Kípavvic, insula ad oram Libyae 
sita IV 195. 
Κυρήνη, Libyae urbs II 181. 182. 
ΠῚ 91. IV 156 sqq. 203. V 47. eius 
regio (ἡ Κυρηναίη χώρη IV 199.) 
amoenissima ae fertilissima IV 150. 
vini ferax IV 199. Apollinis ibi 
fons et templum IV 158. — Kvoz- 
ναῖοι 181.1} 209. eorum reges 
et historia IV 154 sqq. Aegyptios 
magna clade afficiunt 11 161. ab 
Afris magnam cladem aecipiunt 
IV 160. oraeulum de rebus suis 
consulunt IV 161. Cambysi se de- 
dunt III 13. eorum amicitia cum 
Samiis IV 152, eum Cnidiis IV 
164, eum Cypriis IV 162. narratio 
de Nili fontibus 11 92. arte equestri 
et curuli insignes IV 110. medici 
III 31. Cyrenaeae feminae vaeca- 
rum carne abstinent IV 186. — 
Κυρηναῖος λωτός 1190. 
Κύρνος, Corsiea insula, in qua 
Alalia civitas a Phoeaeensibus con- 
dita I 165—161. — Κύρνιεοε, 
Sicilia bellum gerunt VII 165. 
Κύρνος, Carystiae regionis in Eu- 
boea oppidum IX 105. 
Κῦρος, Cambysis pater I 111. 
K?900c,Cambysis filius IIT1sqq.34. 
36.44. 60. 63.68. 69. 19. 14. 15. V 52. 
VIi 2. 8. 11. 18. 51. 64. 69. 18. IX 
122. eius nomen, parentes I 15. 95. 
114. vera origo195. Cyrus mirumin 
modum servatus I 109. 113.144. ab 
Astyage avo agnitus 1116. ab Har- 

in 
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pago excitatus Persas ad defectio- 
nem a Medis impellit I 123 sqq. 
Astyagem regno privat I 46. 12— 
129. subacta superiore Asia I 130. 
Croesum superat I (5 sqq. Sardes 
expugnat I 84. Croesum e rogo 
mirifice servatum maxime colit I 
88, eiusque consiliis utitur I 89 sq. 
155sq. 201. in Babylonios et Aegy- 
tios bellum parat I 153. adversus 
abynetum profectus Babylonem 

expugnat I 158 sqq. adversus Mas- 
sagetas expeditionem suscipit I 201. 
204 sq. Araxe traiecto (I 209) a T'o- 
myri regina vietus occisusque I 
211—214. Cyrus a Persis pater no- 
minatus ΠΠ 89. laudatur III 160. 
eius filiae III 88. 
Kvcíoocos,Phrixi filius VII 197. 
Κύψελος, Eetionis filius, Corinthi 
tyrannus I 14. 20. 23. 111 48. V 92. 
95. — Κυψελέδαι, Cypseli gens 
VI 128. 
Κύψελος, Miltiadis pater, Athe- 
niensis VI 55. 36. 
Kos, Mytilenaeus IV 97. V 11. 
31. 98. 
KoAaios, Samius IV 152. 
Κωλιάς, locus in ora Atticae VIII 
96. — Ko Aia 0 ες γυναΐκες VIII96. 
Κώμβρεια, Macedoniae oppidum 
VII 123. 
Kozatsc, Boeotiae laeus VIII 135. 
Κωρύκιον ἄντρον in Phocide VIII 
36. 

Kos, maris Icarii insula, Dorien- 
sium civitas I 144. IX 76. — K oo: 
VII 99. 164. IX 16. Κῴη IX 16. 

Aaa, ono filia V 92. 
“αβδακος, Lai pater V 59. 
“άβρανδα, Cariae oppidum V 119. 
“Ἰαβύνητος, Babyloniorum rex I 
14. 1. 188. 
λαβύρινϑος a Psammiticho con- 
ditus in Aegypto describitur I1148. 

Z41«à1, insula e regione Mileti sita 
VI. it. 
"a0 iz, Amasis uxor II 181. 
A & voc, Labdaci filius V 59. Oedipi 
pater V 60. eius Erinyum delubrum 
Spartae IV 149. oracula V 43. 

“ἸἹακεδαίμων, Peloponnesi regio 
IV 145. 141. V 63. VI 58. 86. VII 
220. 231. 239. VIII 124. 125. IX 6. 
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1. 9. 12. cett., in eaqueSparta, civi- 
tas octies mille virorum 254. 
ZLaxsüniuórior. eis leges a Ly- 
curgo latae sunt I 65. regum mu- 
nera et honores VI 56—958. ephori, 
v.é£pooo:. senatores VI DT. equi- 
tes V1II 124. ἐρένες IX 85. eorum 
imperio parentes, v. περίοικοι. €0- 
rum instituta cum Persis et Aegy- 
ptiiscommunia V159.60. Lacedae- 
monii rem divinam eurare maximi 
faciunt IX 1. cf. V 63. VI 106. VII 
206. nimiae breviloquentiae student 
1II 46. Lacedaemoniis mos est alia 
cogitare, alia dicere LX 44. cf. V 92. 
V1108. VIIL 142. IX Y. eorum disci- 
plinalaudatur VIT102. 104. ignomi- 
nia notant proelio fugientes VII 
231. generis Dorici principes I 56. 
Tegeatis bellum inferunt malo suc- 
cessu I 65 sq. sed repertis Orestis 
ossibus superiores evadunt; iis ma- 
ior pars Peloponnesi subiecta 161. 
68. eum Croeso foedus faciunt I 
69 sq. cf. 6. 83. cum Argivis de 
Thyrea eontendunt I 82 sq. ab Io- 
nibus auxilio vocati opem ferre 
negant 1141. Cyro per legatos edi- 
cunt, ne ullam Graecorum civita- 
tem laedat I 152 sq. Amasis mittit 
eis lineum thoracem III 47. adv. 
Samum et Polyeratem expeditio- 
nem suscipiunt III 39, exsules Sa- 
miorum in pàtriam restituturi {11 
44 sq. (cf. I (0). Samum frustra op- 
pugnant III 54—56. Minyas pri- 
mum receptos nimis insolentes in- 
terimere decernunt ete. IV 145 sq. 
de eorum rebus cum Aeginetis, Ar- 
givis, Atheniensibus ete. ef. KZeo- 
μένης, “Ιευτυχίδης, Δημάρητος. Scy- 
thae eum eis societatem adv. Per- 
sas contrahere cupiunt VI 84. Pla- 
taeensibus suadent ut se tradant 
Atheniensibus VI 108. Darei le- 
gatos in puteum praecipitant VII 
133. cf. VI 48. ab Atheniensibus 
auxilio vocati plenilunium exspee- 
tant VI105. post pugnam ad Ma- 
rathonem veniunt VI 120. de Per- 
sarum adparatu ad bellum miro 
modo certiores facti indicant reli- 
quis Graecis VII 259. imminente 
bello Persico legatos cum Athe- 
niensibus mittunt ad Gelonem VII 
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153. 157, ad Argivos VII 148sqq.|24a00 /«z, Hyperborea puella IV 
33. 35. Spartani trecenti ad Thermopylas 

VII 202. 205. comam pectunt VII 
208. cf. 1 82. fortiter pugnant VII 
210—212. 223sqq. Spartanis bello 
Persieo summum imperium tra- 
dunt Graeci VIII2 sq. oraculi iussu 
poenas repetunt a Xerxe caedis 
Leonidae VIII 114. cf. IX 64. exi- 
mio honore Themistoclem afficiunt 
VIII 124. legatos mittunt ad Athe- 
nuienses, ne cum barbaro foedus 
ineant VIII 142. at metu liberati 
ilis auxilia petentibus illudunt; 
tandem exercitum mittunt LX 6— 
11. cf. 19. ad Plataeas pugnant in 

à os, Lucaniae oppidum VI 21. 
Aanzíd ns Ἠετίων V 92g. 
“Ἰασόνιοι, Asiae minoris populus 
III 90. VII 17. 

41&osg, Hermionensis VII 6. 
“αύρειον, Atticae mons VII 144. 
Ἵ a ? άνης, Euphorionis filius VI 

4 éay oos, Atheniensis IX 15. 
4 £a oz 0c, Cyrenaeus IV 160. 
“εβάδεια, Boeotiae oppidum VIII 
134. 
de d a ίη, Macedoniae oppidum VIII 
13 

acie Graecorum IX 28. cf. IJev-|-1£8&0 0c, Ioniae oppidum I 142. 
σανίης. fortiter pugnant IX 62 sq.|44ecv v0 prov, Atticae vieus V 62. 
eorum praecipua laus IX 71. οὐ-] “1εκτόν, Troadis promunturium IX 
cisos sepeliunt LX 85. Lacedae-| 114. 
monii in pugna ad MyealenIX102.|44£22y2s, Asiae minoris populus I 
v. “Ιευτυχίδης. de Ionibus in Grae-| 111. 
ciam transferendis sententiam [6-͵ ] εοντιάδης, 'Thebanus VII 205. 
runt IX 106. Lacedaemoniis im-| 233. : 
perium eripiunt Graeci ob Pausa-| “1]εοντῖνοι, Siciliae oppidum eius- 
niae eontumeliam VIII 3. eorum que incolae VII 154. 
bellum eum Messeniis IX 35. 64.| 44 ézt 020v, Elidis oppidum IV 148. 
68. Lacedaemonii in bello Pelopon- — d emoss; cac IX 28. 81. 
nesiaco vastant Atticam IX 13. — |-4£00s, insula ad Cariae oram sita 
“Πακεδαίμων Ζεύς Υ] 869. --- ὁ .“1 ἀ- V 125 
κῶν — οἱ “Ιακεδαιμόνιοι VII 161.| 44£0 0c, marisAegaei insula 1160. 
VIII 2. “άκων I 68. VI 103. — ἡ 
Ad axovixo 169. VI 58. τὸ “ακω- 

202. V 98. VI 28. 31. Aeolensium 
civitas I 151. VI 8. — “ἐσβιοιῖ 

γικόν VII 2835. Καρδαμύλη ἡ “1α-] 23. 24. 151. III 39. IV 91. V 26.98. 
κωνική VIII 13. “ακωνικὴ τετάρτη] VI 5.8.26.21. IX 106. — “έσβιοι 
ΥἹΙ δῖ. 4axeowuxovOsinvov IX 82.| κρητῆρες IV 61. 
στρατόπεδον ΙΧ 53. τρῶμα VII OO. | 215v«&0:0:, Leucadis insulae ad 
“Ἰακωνικὰ σχημάτια VIL 139.—14-| Acearnaniae oram sitae incolae, 
xava χώρη VIL295. “άκαιναι yv- colonia Corinthiorum VIII 45. 47. 
γναῖκες 1I 134. IX 28. 31. 38. 

“ἀπ μων, mons in confinio Epiri|-4svx«iorzAa«:, CariaelocusV 118. 
et ''hessaliae IX 93. A evxnaxcr,lThraciaevieusVII 25. 
Aaxoívgs, Lacedaemonius I 152.|71£vxov τεῖχος, Memphidis arx 
“Ἰαμπιτώ, Leotychidis filia VI Tl. 
Aa uz ov, Aegineta IX 18. 
"AL auzov, Atheniensis IX 21. 
d aun ov, Samius IX 90. 
ic zt o viov, Troadis oppidum V 

-Aauvaxos, Mysiae oppidum V 
117. — 4auwvaxzgvoilV 138. VI 
81. 38. 
"lao0auas, Aegineta IV 152. 
“Ἰαοδάμας, Eteoclis filius V 61. 
aod uas, Phocaeensis IV 138. 

ΠῚ οἱ: 
“Ἱεύκων, Libyae oppidum IV 160. 
“ευτυχίδης, Anaxilai filius, La- 
cedaemonius VIII 131. 
Asvtvxíónc, Menaris filius, Lace- 
daemoniorum rex VI 65. 71. VIIL 
131. rexcreatus Demaratum probro 
affieit VI 65—67. cum Cleomene 
Aeginetis bellum infert VI 13. 85. 
86. imperator classis Graecorum 
bello Persico VIII 131. Samum na- 
vigat IX 90sq. ad Mycalen felieiter 
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pugnat IX 98 sq. 114. in bello Thes- 
salico peeuniis corruptus Tegeae 
exsul obit VI 12. eius familia V1 11. 
A eo o7, Lacedaemoniorum rex 
I 65. VII 204. 
“Ἰεωκήδης, Phidonis Argivorum 
Dr ex filius, Agaristae procus VI 
121. 

A £o v, Lacedaemoniorum rex, avus 
Leonidae I 65. V 39. VII 204. 

"Léo v, 'Troezenius VII 180. 
“Ἱεωνίδης, Anaxandridae filius, 
Lacedaemoniorum rex VII 204. 
Cleomenis et Doriei frater V 41. 
praeter spem regnum Spartae ade- 
tus VII 205. cum trecentis ad 

T'hermopylas missus VII 206. VIII 
15. morti se devovet pro patria so- 
eiosque dimittit V1I219—222. for- 
tissime pugnans cadit VII 224sqq. 
VIU21. 71. IX τᾶ. eius eaedis poe- 
nas a Xerxe repetunt Lacedaemo- 
nii VIII 114. 

951 

naeIV 197. “ίβυες νομάδες IV 180. 
186. 187. eorum instituta et sacra 
IV 186sqq. singuli populi IV 168— 
180. primi Neptunum coluerunt II 
50. IV 188. Minervae sacra faciunt 
IV 180. 188, soli et lunae IV 188. 
ab eis Graeci aeceperunt Minervae 
aegides etartem quadriiugos equos 
iungendi IV 189. “1βυες ἀροτῆρες 
IV 191sqq. Libyes Aegypto fini- 
timi Apriae regi se tradunt 11 161. 
1V159. Cambysi se dedunt III 13. 
IV 165. Dareo tributum pendunt 
III 91. 96. cum Carthaginiensibus 
in Sicilia militant VII 165. eorum 
armaturain Xerxis exercitu VII 11. 
86. 184. — A4igvooca: IV 189. — 
“ιβυκὸς χῶρος Ill 19. “ιβυκὴ 
γλῶσσα ΤΥ 10ῦ. “ιβυκὸν οὔνομα 
IV 192. οὖρος II 8. 124. 

A (yvec, Ásiae populus VII 72. 
Er Galliae populus V 9. VII 
165. 

“εωπρέπης, Lacedaemonius VI ///05. Cariae mons I 175. 
85. 
"A eo t o£ 9c, Ceus, Simonidis pa- 
ter VII 228. 
λήιτον — πρυτανεῖον Achaeis VII 
191. 
AZuros,maris Aegaei insula IV 
145. VI 139. VII 6. a Pelasgis ha- 
bitata, a Miltiade capta VI136sqq., 
ab Otane V 26. 21. — “ήμνεοε, 
in Peloponnesum immigrant VIII 
13. eum Persis fortiter pugnant V 
21. — Anuvin νηῦς VIII 82. 2f5- 
uia ἔργα VI 198. 

“Ἵήρεσαε, Aeolum civitas I 149. — 
“Ἰηρισαῖος Θώρηξ IX 1. 58. 

A451 à, Latona II 59. 83. 152. 155. 
156. 

Zi fin, AframulierindigenaIV 45. 
"BY, Afriea II 12. 20. 22. 24— 
26. 917/991 150; TII 17.115. IV 29. 
145.150. V 42.43. VII 10. unde no- 
men habeat IV 45. eiussitus etfines 
11 8. 15 sqq. 32 z 158. IV 41 sq. 
circumnavigata IV 42 sq. non tam 
fertilis quam Europa et Asia I V 198. 
eius deserta I1 32. IV 181. 185. Iovis 
ibi est oraculum 1 46. II 18. 32. 
54 sq. IIL 25. “ιβύη ἡ ϑηριώδης 

λίϑος 195. 163. 185. 186. I196.108. 
111.121. 124- 126. 155. 169: 1X0; 
175. III 8. 12. IV 87. 92. 193. 180. 
VIL 183. VII 99:52: 71.- EX 55. 
-iBuozixós 11 86. 1917. 134. 176. 
λευκός 11 148. IV 19. 87. VII 44. 
Πάριος I1L 51. V 62. πώρινοςΥ 62. 
σμάραγδος II 44. III 41. lapis quo 
sigilla 3nseulpuntur VII 69. «orz- 
ματα λίϑινα χυτά (vitrea) II 69. la- 
pideadonarialI 111.182. statuae II 
91. 110. 121.141. 149. 153.175.116. 
182. columnae inseriptae, v. ἐπι- 
γράμματα. lapidibus figurae in- 

sculptae ab Aegyptiis II4. 106. 124, 
136. 138. 148. 153. III 88. λιϑοτο- 
μίας Aegypti II 8. 124. 158. 115. 
cf. 108 et voc. πυράμιεδες. lapida- 
tionis supplicium I 167. V 58. IX 
5. 120. 
Αιμενήιον, locus in agro Milesio 
I 18. 
A (vóos, Rhodi oppidum I 144. II 
182. III 47. — A4 ivà:io. VII 153. 

4d ívos, cantilena II 19. 

“ίπαξος, Macedoniae oppidum 
VII 123. 

IV 181. ineolunt Libyam quattuor 41 «7c 6 £a ts, Scytha IV 5. 6. 
nationes, Aethiopes, Phoenices, 
Graeci advenae, “Ζέβυες indige- 

“σαι, Macedoniae oppidum VII 
- 
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"iocos, 'Thraciae fluvius VII 108. 
109. 

AL (zs, Lacedaemonius I 67. 68. 
* € 2 - ^ * . | 

"oxooi oí Ἐπιζεφύριοι in Italia 
VI 23. ] 
A ozgoi οἱ Ὀζόλαι VIIL32. — 1ο- 
κρὶς ἄμφισσα VIII 36. 

“Ἱοκροὶ oí Ὀπούντιοι VII203. VIII. 
1. “οκροί VI1132. 201. VIIL 66. LX 
31. — “οκρίδες πόλιες VII 216. 
Ao£íns, v. AnóAAov. 
«Ἱύγδαμις, Halicarnassensis, Ar- 
temisiae pater VII 99. 
“ύγδαμις, Naxius I 61. 64. 
Avyxtis, Chemmita II 91. 
«Τυδίη, Asiae minoris regio I 19. 
94.142. VII 31. 42. auri ferax I 93. 
V 101. — “Ζυδοίϊ 13. 18. 27. 28. 
29. 34 sqq. 45. 41 sqq. II 167. IV 
45. V 12. 101. VI. 32. 125. VII 30. 
31. homines ditissimi V 49. olim 
"ΜΜηίονες vocati VII 14. a Lydo, 
Atyis filio, nomen habent I 7. stre- 
nua gens I 19. 80. mercium insti- 
tores, primi monetam procudunt I 
94. ludorum inventores bid. eorum 
instrumenta musica I 17. mores I 
10.35.93.94. cum Mysis et Caribus 
Iovis templum commune habent I 
111. primas in oraculo consulendo 
j;artes a Delphis aceipiunt I 54. in 
Jmbriam coloniam deducunt I 94. 
cum Medis pugnant I 14. 103, cum 
Persis I V6. vineuntur I 80. (ef. 
Κροῖσος) defectionem a Cyro mo- 
liuntur I 154. monente Croeso ef- 
feminantur I 155 sqq. Dareo tri- 
butum pendunt III 90. eorum in 
Xerxis exercitu armatura VII Τά. 
o Δυδός 111. 22. 80. 111. — “ὑ- 
διος δῆμος". vouocllIT 121. “υδίη 
γῆ 1 98. “ύδιον ἔϑνος 1 9. — τυ- 
δικὴ ἀρχή "2. 

«Τυδίης, Macedoniae fluvius VII 
121. 

z1v0 6c, Atyis filius I 7. 171. VII 14. 
"vx &orncoc, Samius II1143. V 21. 
"v x (0nsc, Atheniensis IX 5. 
"vxin, Asiae minoris regio I 182. 
III 4. IV 35. 45. olim Mdv«ec ap- 
pellata I 113. — 44i x:o:, e Creta 
oriundi, olim Teouéia: appellati, 
a Lyeo, Pandionis filio, nomen 
accipiunt I 113. VII 92. Glauci 
posteri I 147. a matribus se nomi- 

INDEX. 

nant, non a patribusI113. a Croeso 
non subaeti I 28. strenue pugnant 
adversus Harpagum 1 171. 110. 
Dareo tributum pendunt III 90. 
eorum in Xerxis classe armatura 
VII 92. — “ὐκια τόξα VII τῆ. --- 
λυκιοεργέες πρόβολοι VII 16. 
“Τυκομήδης, Atheniensis VIII 11. 
"1v xoc, Pandionis filius, Athenien- 
sis I 173. VII 192. 

"i xosc, Scytha IV τθ. 
"1i xoc, Phrygiae fluvius VII 30. 
"i xos, Scythiae fluvius IV 193. 
“υκοῦργος, Arcas VI 127. 
“υκοῦργος, Atheniensis I 59. 60. 

“Ἰυκοῦργο ς, Lacedaemonius,Leo- 
botae regis tutor, legum lator. eius 
aetas, instituta I 65, morsI66. tem- 
plum ei dedicatum bid. 
d vzóg ocv, Corinthius, Periandri 
filius III 50. 53. 
“υκώπης, Lacedaemonius III 55. 
“Ἰυσαγόρης, Milesius, Histiaei 
pater V 30. 
4vaayogre, Parius VI 133. 
Z4 vaavínsc, Eretriensis VI 191. 
“Τυσικλέης, Atheniensis VIII 91. 
“Τυσίμαχο ς, Atheniensis, Aristidis 
pater VIII 19. 95. IX 98. 

“«ἸἹυσίστρατος, vàtes Atheniensis 
VIII 96. 

A ocrogpavyoi Libyae populus IV 
171. 118. 183. Eo 

Μάγδολος, Syriae oppidumII159. 
Μαγνησίη, lhessaliae regio VII 
183. 198. Μαγνησίη χώρη VII 183. 
188. ἤπειρος VII1T6. — Μάγνητες 
VII 132. 185. 
Μαγνησίη, Cariae oppidum ad 
Maeandrum situm I 161. III 199. 
125. — Μάγνητες (οἱ ἐν τῇ Moir) 
1Π 90. bu 
Μάγοι, Medorum gens I 101. 
μάγοι, Persarum sacerdotes, sacra 
faciunt I 120. 132. VII 37. 43. 113. 
191. somnia interpretantur I 107. 
108. 128. 140. VII 19. magi duo 
contra Cambysem insurgunt III 
61— 63.88.1206. interficiuntur a no- 
bilibus Persis III 67—80. 118. 140. 
150. 153. IV 132. in euius rei me- 
moriam μαγοφόνια quotannis Per- 
sae celebrant III 19. 
Μαδύης, Scytharum rex I 103. 
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Μάδυτος, Thraciae oppidum ΥΠΠΠ Μαντύης, Paeon V 12. 
33. IX 120 
Martene Medus I 156. 157. 160. 
161. 

Μάξυες, Libyae populus IV 191. 
Maoad ov, Atticae pagusI62. VI 
102. 103.107. 108.120. Marathonia 

Μαιάνδριος, Sami tyrannus III| pugna VI 111—117. 132. 133. 136. 
123. 142—148. V 21. 

Μαίανδρος, Phrygiae et Cariae 
fluvius II 29. III 122. V 118. 119. 
VII 26. 30. Μαιάνδρου πεδίον 118. 
161. II 10. 
Μαιῆται, Scythiae populusIV 123. 
Mats λίμνη, Maeotis palusI 104. 
IV 3. 20. 21. 57. 86. 100. 101. 110. 
116. 120. 193. — Μαιήτης ποτα- 
μός — 'l'anais IV 45. 
e m 1, Libyae populusIV 175.116. 

asdquy νῆσοι, Libyae locus III 
6 

Μακεδόνες V 18. 90. VI 44. VII 
183. VIII 127. 131. 138. Darei im- 
perio subiecti VI 44. in Xerxis 
exercitu militant VII 185. VIII 34. 
IX. 31. ὁ Μακεδών VII113.— Ma- 
xs0ovén V 1T. VL.A5. VII 9. 25. 
128. 173. VIII 115. 126. IX 89. eius 
reges Argivae stirpis VIIT131.138. 
--μακεδονὶς γῆ VIL 121.— Ma- 
κεδνὸν ἔϑνος I 56. VIII 43. — 
Μακεδονικὸν ovoos VII 131. 
Μακίστιος, v. Μασίστιος. 
Μάκεστος, Elidis oppidumIV 148. 
μακρόβιοι Αἰϑίοπες III 11. 23. 
91. 
Μάκρωνες, populus Colchis finiti- 
mus II 104. ΠΙ 94. VII 18. 
Maxt092:0v Siciliae oppidum VII 
153. 

Μαλέη, Laconiae promunturium 
IV 119. VIL 168. Maza. I 82. 

ΜἭαλήνη, oppidum agri Atarnensis 
VI 29. 

M&A5sc, Aetolus VI 127. 
Μανδάνη, Astyagis filia I 107.108. 
1: 
MavÀooxA£nc, Samius, architectus 
IV 87 sqq. 
Μάνης, Lydus I 94. IV 45. 
μάντιες, μαντική 162. (8. II 49. 
51.83. I11124. 132. IV 67—69.112. 
VI 69. 83. VII 219. 221. 228. VIII 
21. IX. 33. 35—38. 92. 94. 95. 
Μαντιν ἕη, Arcadiae oppidum IV 
161. — Μαντινέες VII 202. IX 
35. I1. 

VII 1. 74. IX 27. 46. 
Μαράφιοι, Persarum gens I 125. 
ΦΎΓΟΙ: 
Μάρδοι, Persarum gens I 84. 125. 
Μαρδόνιος, Gobryae filius, Darei 
gener VI 43. a Thracibus cladem 
accipit VI 45. instigat Xerxem ad 
bellum Graecis inferendum VII 5. 
9. 82. post pugnam Salaminiam 
Xerxi suadet ut in Asiam redeat 
VIII 1€0 sqq. in Thessalia hiber- 
nat VIIL113. oracula consulit VIII 
193 sq. Alexandrum Macedonem 
cum pacis condicionibus Athenas 
mittit VIII 136. 141 sq. Athenas 
expugnat IX 1—4. castra ad Aso- 
p ponit IX 12—15. commeatus 
raecorum intercipit IX 38 sq. ad 

Plataeas devincitur IX 49 sqq. 
ipse cadit LX 63. 84. 
Μαρδόντης, Persa VII 80. VIII 
130. IX 102. 

Ma«o£z, Aegypti oppidum II 18.30. 
Moses, populus ad oram Ponti 
Euxini III 94. VII 19. 
Μαριανδυνοΐί, Dithyniae populus 
128. HI ΘΟ VH 12: 

Ma ois, fluvius qui in Istrum effun- 
ditur IV 49. 
Maoov, Lacedaemonius VII 227. 
Μαρώνειεα, Thraciae oppidum VII 
109. 
Μαρσύης, Phrygiae fluvius V 118. 
110: 
Μαρσύης «Σιληνός VII 26. 
Μασίστης,. Persa, Darei filius VII 
82. 121. IX 107—113. 
Μασίστιος, Persa, Graecis Ma- 
κίστιος dictus, equitatui Persarum 
praefectus LX 20. 22. 24. 25. 31. 
Μασίστιος, Persa, Siromitrae fi- 
lius VII 79. 
Μασκάμης, Persa VII 105. 106.— 
Μασκάμειοι ἔκγονοι VII 106. 
Μάσπιοι, Persarum gens I 125. 
Μασσαγέται, Scytharum ΕΡΡΙ ΤΙ 
quocum bellum gessit Cyrus I 201. 
204 sqq. III 36. VIL 18. Seythas 
nomades sedibus expellunt IV 11. 
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eorum mores et habitus I 215. 216. 
IV 172. 
Μασσάγης, Persa VII 11. 
Μασσαλίη, Galiae oppidum ἃ 
Phocaeensibus conditum V 9. 

Macrinvoí, Mediae populus I 72. 
202. III 94. V 49. 52. VII 12. — 
Ματιηνή yg V 92. Ματιηνὰ oi- 
osea I 189. 

Mact7v,'Tyrius VII 98. 
Μαύσωλος, Car, Pixodari pater V 
118. 
Μάχλυες, Libyae populus IV 118. 
180. 
Μεγάβαζος, Persa IV 143. 144. 
V 1.2: 10..12::14. 15. 11:23: 24: 
26. 98. 

Meyafgatos, Persa, Megabatis 
filius VI 33. VII 21. 67. 91. 
Μεγαβάτης, Persa V 32. 33. 35. 
Μεγάβυζος, Persa III τό. 81. 
82. 
Μεγάβυζος. Persa, Zopyri pater 
ΠῚ 160. IV 43. 
Μεγάβυξος, Persa, Zopyri filius 
TII 153. 160. VII 82. 121. 
Μεγαδόστης, Persa VII 105. 
Μεγακλέης, Atheniensis, Alemae- 
onis pater VI 129. 
Μεγακλέης, Atheniensis, Alemae- 
onis filius I 59. 61. VI 127. 130. 131. 
Μεγακλέης, Atheniensis, Hippo- 
cratis filius VI 131. 
Μεγακρέων, Abderita VII 120. 
Μεγάπανος, Persa VII 62. 
Μέγαρα, urbs a Doriensibus con- 
dita V 16. VIII 60. IX 14. — Mz- 
γαρέες 159. VIII 1. 45. 14. IX 91. 
28. 31. 69. 85. — Μεγαρὶς χώρη 
IX 14. 

Δεγαρέες, Siciliae oppidi incolae 
VII 156. 
Μεγασίδρης, Persa VII τῶ. 
ΔἊενεστέης, ÀÁcarnan, vates Grae- 
corum VII 219. 221. 298. 
Μελάγχλαινοι, Scythiae populus 
IV 20. 100—102. 107. 119. 195. 
Μελάμπους, vates II 49. VII 221. 
IX 84. 
Μελάμπυγος λέϑος in Thermo- 
pylarum faucibus VII 216. 

Λίιελάνϑιος, Atheniensis V 9T. 
MzAav dos, Codri pater1147. V 65. 
MeA&viz zoc, Mytilenaeus V 95. 
Δίελάνιππος, Thebanus V 67. 
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M a 2, Thessaliae fluvius VII 198. 
199. 
Μέλας, Thraciae fluvius VII 58. 
Μέλας xoAzosinora Thraciae VI 
41. VII 58. 
Μελίβοια, 'lhessaliae oppidum 
VII 188. 
Μέλισσα, Corinthia III 50. V 92. 
MeuBAiaoos, Phoenix IV 147.148. 
Μέμνων, Aethiops. eius simula- 
crum II 106. — Μεμνόνεα βασι- 
λήια Susis V 03. Μεμνόνιον ἄστυ — 
Susa V 54. Σοῦσα τὰ Meuvória 
VII 151. 
Μέμφις, Aegypti urbs II 3. 8. 10. 
12—14. 91. 99.112. 114 sq. 119. 150. 
153. 154. 158. 115. 116. I11 6. 13sqq. 
25. 21. 91. 91. 139. — Πεμφίτης 
ἀνήρ 1l 112. 
εν άρη ς, Leotychidis pater, Lace- 
daemonius VI 65. 11. VIII 191. 
M£vàr, Macedoniae oppidum VII 
123. 
Mévórs— Pan Aegyptiis II 42. 46. 
cf. II 145. FS 

Μενδήσιοι, Mendetis Aegyptii 
oppidi ineolae I1 46. — Μεν δή- 
σιος νομός 11 42. 46. 166. Μενδή- 
σιον στόμα Νείλου Il 11. 
Μενελάϊος λιμήν Libyae IV 169. 
Μενέλεως, Atrei filius II 113. 116. 
118 sq. V 94. VII 169. 111. 

Μένιος, Lacedaemonius VI ΤΙ. 
MéofBa λος, Aradius VII 98. 

Μερμνάδαι, gens regia Lydorum 

Meoóx, Aethiopiae urbs II 29. 
Μεσαμβρίη, Thraciae oppidum 
IV 93. VI 53. VII 108. 
Μεσσάπιοι, Italiae populus VII 
110. 
Μεσσήνη, Siciliae oppidum VII 
164. 

Μεσσήνιοι, Peloponnesi populus 
V 49. eorum bellum eum Lacedae- 
moniis III 47, tertium bellum Mes- 
senium IX 395. 64. 
Μεταπόντιον, Lucaniaeoppidum 
IV 15. — Μεταποντῖνοι ibid. 
μέτρα. mensuras Peloponnesiis 
Phidon Argivus instituit VI127.— 
1. σχοῖνος (— 60 στάδιοι), men- 
sura Aegyptia II 6. 9. 15. 29. 41. 
149. παρασάγ γη ς (— 30 στάδεοι) 
mensura Persica II 6. V 52. 53. VI 
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42. στάδιον (— 600 πόδες), στά- 
διοι I 26. 93. 126. 163.114. 118. 181. 
E55: TE 6: 4. 8.9.15. 99. 101. 192: 
124. 138. 140. 149. 158. III 60. IV 
41. 62. 85. 86. 101. 108. 194. 175. 
195. 203. V 53. 54. 88. ΥἹ 86. 42. 
112.119. VII22.30. 34.41.109.198. 
199. 200. VIII 8. 31. IX 15. 23.51. 
52. Di. πλέϑοον (— 100 πόδες) I 
93. II 124. 126 134. 138. VII 100. 
199. ἡμίπλεθϑοον VII 116. στάδιον 
ἐξάπλεθρον II 149. 0oyvir (—6 
στόδες) 11 5.6.28.124.138.149. 155. 
III 60. IV 41.86. λίμνη βάϑος διόο- 
γυιος IV 195. πεντηκοντόργυιος 11 
149. πῆχυς «Αἰγύπτιος (— 21 δά- 
κτυλοι) 11 168. — βασιλήιος I 118. 
VII 117. — Σάμιος II 168. μέτριος 
(—240azTvÀoi) I 178. I 60. 183. II 

|: 19. 92. 110. 111. 121. 149. 155. 168. 
175. III 113. VII 36. VIII 121. πη- 
4vaios βλαστός VIII δῦ. πηχνυαῖος, 
δίπηχυς νεκρός I1 18. δίπηχυ σαν- 
δάλιον Il 91. ἔχνος IV 82. διπτήχεα 
ξύλα 1I 96. τετράπηχυς ὀργυιή 11 
149. παρωροφίΞς11 158. πεντάπηχυς 
ἀνήρ IX 83. ἑπτάπηχυς σορός 1 θ8. 
δεκάπηχυς Ζεύς IX 81. εἰκοσίπηχυ 
ὄρυγμα III 60. πυγών (-- 20 δά- 
κτυλο!)ἘΠ11. zvyu7 (Ξ-ΞΞ18 δάκτυ- 
λοι). πυγμαῖος ἀνήρ 81. πούς 
(— 16 δακτυλοι) II 124. 121. 184. 
138. 149. 116. III 60, IV 195. τρί- 
πουν τὸ εὖρος oovyua III 60. é£a- 
πεδὸος ὀργυιή ll 149. σπιϑάμη 
(ΞΞ 12 δάκτυλοι) I1 106. παλαιεστή 
(—9 4 δάκτυλοὶ). ἡμιπλίνϑισ παλαι- 
στιαῖα, τριπάλαιστα, ἑξαπαλαιστα T 
DO. τετραπάλαιστος πούς ll 149. 
ἑξαπάλαιστος πῆχυς ibid. δάκτυ- 
λος 1600.118.199.1} 81. VII 117. — 
II. ἄρουρα 11141. 168. — III. o- 
τάβη (—51 χοίνικες AMttizat), men- 
sura Persica 1192. u£Óruvosc VII 
181. u. Ἀττικός(--- 48 χοίνικες)1 192. 
"Laxovixós (— [2 χοίνικες) VI 51. 
zoiv.&E1II9T. VIST. VIL 187. z. Χ:- 
τική L192. — IV. ἀμφορεύς 16]. 
10. fV 81. τετάρτη “ακωνικήν 
DT. κοτύλη VI 51. ἀρυστήρ (ΞΞ 
κοτύλη) IL 1θ8. — V. τάλαντον, 
μνἕα, v. haec voce. 
Μήδεια, Colchorum regis filia I 2. 
9. VII 62. 
M3 o. I 16. 55. 56. 72 sqq. 162. 185. | 
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206. III 65. 126. IV 4. 31. 40. V 9. 
VI 9. 22. eorum gentes I 101. a 
Medea nominati VII 62. — Persae 
V (1.104. VI109.112.120. VIII46. 
114. IX 43. 44. 46. 11. ab Assyriis 
deficiunt I 95. Deiocem sibi regem 
constituunt I 96—100. Asiam sub- 
igunt I 102. bellum gerunt cum 
Lydis L 103. Asiae imperium amit- 
tunt Scythis irrumpentibus I 104. 
Assyrios subigunt1106. Persissue- 
cumbunt I 130. a Dareo deficiunt, 
moxiterum subigunturibid. in Xer- 
xis exercitu militant VII 62. 86. 
VIII 113. pugnant ad 'Thermopy- 
las VII 210 sq. ad Plataeas IX31. 
40. 00. — ἡ ΜΙ ηδική 1 104. III 92. 
IV 1. VI 84. VII 40. Μηδικὴ yz 1V 
11. χώρη 1 103. 110. VII 20. Μηδι- 
κὸς πόνος IV 1. Μηδικὴ ἀοχή l1 12. 
λῶσσα 1 110. ἐσθής I 135. III 84. 
9. VI 112. VII 62. 80. 116. σκευή 

VII 62. στρατιή VII 211. Μηδικὸν 
ἔϑνος I 101. στράτευμα 128. στρα- 
τόπεδον VI 111. IX 103. Μηδικοὶ 
ἵσεστοι 111 1060. Μηδικαὶ eizuac VII 
61. νέες 1I 136. Μηδικὰ Ayavava 
III 64. τὰ Μηδικά 1X 64. 
Μηϑυμναῖοι, Methymnae Lesbii 
oppidi incolae I 23. 151. 
Mríovss—.ztvóot VII 14.— Μηίων 
0zuosl.— Mro(ioves— Καβηλέες 
MIL. 
Μηκιστεύς, Argivus V 6T. 
MrxvBsova,Macedoniae oppidum 
VII 122. 
Μήλης, Sardium rex I 84. 
Μήλιοι, Meli insulae ineolae VIII 
46. 48. 
Μηλιέες, gens Thessalica VII 132. 
196. 214—216. VIII 43. 66. IX 31. 
— Μηλές VII 198. 201. Μηλὶς γῆ 
VII 198. M. 760r VIII 31. — Mz- 
λεεὺς κόλπος IV 88. cf. VII 198. 
Mv, Aegypti primus rex II 4. 99. 
Μήτηςρ Δινδυμήνη 180. Μήτηρ 
— Cybele IV 53. — Ceres VIII65. 
μήτηρ τῶν ϑεῶν IV 16. — μήτηρ 
τοῦ Πόντου — αιῆτις IV 80. μή- 
tro Ὑπάνιος, lacus Scythiae IV 
52 
Μητίοχος, Miltiadis filius VI 41. 
Μητρόδωρος, Proconnesius IV 
138. 
Μίδης, Gordiaefilius, Phrygiae rex 
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I 14. 35. — μίδεω xz xovin Ma-| Miv o7, Siciliae oppidum V 46. 
cedonia VIII 138. Μίνως, Cretae rex I 171. 173. III 
Μίκυϑος, Rheginus VII 110. 122. VII 169—111: 
Μίλητος, civitasIoniaeI14.15.11.| Μιτραδάτης, Medus I 110. 111. 
20. 92. 146. V 24. 28 sqq. 33. 35.| 121. 
31. VI 1. 5 sqq. 9. 11. 18. 19. 21.| M.zooB ác, Persa III 120. 126. 
25.96.31.86. VII10. omnium prin-| 127. 
ceps I 142. V 28. a Neleo condita 
IX 91. — Μιλήσιοι I 92. II 159. 
IV 78. 191. VI 11. 86. Athenien- 
sium eoloni V 97. bellum diutur- 
num gerunt cum Lydis I 14—22. 
25. foedus eum Cyro panguntI 143. 
169. seditionibus afHicti V 28, quas 
componunt Parii V 29. deficiunt a 
Persis duee Aristagora V 30 sqq. 
Caribus auxilio veniunt et magnam 
cladem aecipiunt V 120. eorum 
urbs obsessa Vl6sqq. et expugnata 
VI 18sqq. (Mirjrov ἅλωσις tragoe- 
dia Phrynichi ΥἹ 21) coloniam de- 
ducunt [striam 11 33. eorum eum 
Sybaritis amieitia VI 21. a Persis 
iubentur viarum exitus custodire 
cirea Mycalen IX 99. 104. Apol- 
linis templum condunt II 178. — 
ἡ Μιλησίη I 11. 18. 19. 46. 151. 
V 29. VI 9. M. χώρη VI 20. 
Μιλτιάδης, Cypseh filius, Cimonis 
frater, Atheniensis, in Chersone- 
sum coloniam ducit VI 34— 38. 103. 
Μιλτιάδης, Cimonis filius, VI13T. 
140. VII 107. Chersonesi imperium 
suscipit VI 34. 39. Lemnum in 
Atheniensium redigit potestatem 
VI 191. 140. Ionibus suadet ut 
Istri pontem solvant IV 157. VI 41. 
Athenas profugit VI 40. 41. 104. 
imperator Atheniensium VI 104. 
Marathoniae pugnae praeest VI 
109 s-q. Parum frustra oppugnat 
VI132.135. domi accusatus pecu- 
nia multatur et moritur VI 156. 

A iAvos IV 191. 194. VII 69. μιλτη- 
λιφέες »ἕες 111 58. 

Μιλύαι, Lyciae incolae I 178. III 
90. VII τύ. — Μιλυάς 1118. Μι- 
λυὰς γῆ ibid. 
Μίλων, Crotoniates luctator11I13T. 
Μινύαι, Aeoliea gens, Lemno a 
Pelasgis eiecti a Lacedaemoniis ύλασα, Cariae oppidum I 11]. 
recipiuntur IV 145. mulierum dolo| — Πυλασέες V 81. 121. 
e carcere liberantur IV 146. 'The-| Mí A4:cca, v. A4goo0írr. 
ram eondunt IV 148. 150. Mies) MívÓ:to:, Myndi Cariae oppidi in- 
Ὀρχομένιοι 1140. colae V 33. — MvvÓ (x νηὺς ibid. 

uvéa, — pondus I 51. 11 168. — pe- 
eunia II 149.180. I1I 13. 131. μνέαε 
Εὐβοΐδες 1Π 89. Oiuvecs se aesti- 
mant captivi V {{. duabus minis 
redempti VI τῷ. 
Mvroaogos,Samius IV 95. 
x ησίφιλος, Atheniensis VIII 5T. 

μοῖρα, fatum I 91. III 43. 64. V 
92. IX 16. 

Μοῖρις, Aegypti rex II 13. 101.— 
Μοίριος λίμνη 11 4. 69. 148. 149. 
1191. 
Μολόεις, Boeotiae fluvius IX 51. 
Μολοσσοί, Epiri populus I 146. 
VI 121. 
Μολπαγόρης, Milesius V 30. 
μόλυβδος I 186. III 56. 
Μοσύνοικοι, Asiae populus Col- 
chis finitimus 111 94. VII 18. 
Μόσχοι, Asiae populus, Caucasum 
incolens ILI 94. VII 18. 
Μουνυχίη, locus in ora Atticae 
VIII 16. 

Movovz(i0zrs,HellespontiusIX4.5. 
Μουσαῖος, vates VIL 6. VIII 96. 
IX 43. 
MvyOovin, Macedoniae regio VII 
121. M. χώρη VII 123. 124. 
Μυεκφορίτη ς νομός, praefectura 
Aegypti II 166. 
Μυκάλη, loniae promunturium I 
148. VI 16. V1I 80. IX 90. 96. 107. 
114. pugna ad MyealenIX 98—104. 

Mvxzxe£oivos, Aegypti rex II 129— 
134. 136. 
Μυκηναῖοι, Mycenarum oppidi 
Argolici incolae, pugnant ad T'her- 
mopylas VII 202. ad Plataeas IX 
21. 28. 31. 
Mv x0:,AsiaepopulusIIT93.VII 98. 
Mixovos, insula prope Delum sita 
VI 118. 
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Μυοῦς, Cariae oppidum I 142. V 
36.— Mvovoio. V1.8. . 
Μυριανδροικὸς κόλπος Syriae IV 
38 
M ova, Aeolum civitas I 149. 
Μυριναῖοι, Myrinae Lemni op- 
pidi ineolae IV 140. 
Moxivos, Thraciae regio V 11. 
23. 24. 124. 120. 

ΔΙύρ μη ξ, scopulus inter Sciathum 
et Magnesiam VII 183. 
Μυρσίλος, — Κανδαύλης I 4. 
Mvocosc, Candaulis pater I 7. 
Mv oaosc, Gygisfilius 111122. V 121. 
Mov, Sieyonius VI 126. 
Μῦς, Europensis VIII 199—155. 
Μυσοί, Asiae minoris. populus I 
36. 91. 171. VI 28. VII 20. 14. IX 
32. ἃ Croeso subacti I 28. Dareo 
tributum pendunt 11190. — Mvot 
1160. Mvoim yz, ΝἿ 42. VIII 106. 
Μυσίη Kíos V 122. 
μυστήρια, v. ὁρταί. 
Μυτιλήνη, Lesbi oppidum I 100. 
II 135. V 11. 37. 95. VI 5. — M»- 
τιληναῖοι I 21. 160. II 178. III 
14. IV 97. V 38. 94. 95. VI 5. — 
Μυτιληναίη νηῦς III 13. 

Moóusug:s, Aegypti oppidum II 
163. 169. 
Mà y, Aegypti mons II 28. 

Ναϑώς, praefectura Aegypti II 
165. 
Νάξος, insula maris Aegaei V 30. 
31. 33. 34. 36. Cycladum maxima 
et opulentissima V 28. a Pisistrato 
capta et purgata I 64. a Persis 
capta VI 96. — Νάξιοι, Iones 
Adiiohis oriundi VIII46. exsules eos 
restituere conatur Aristagoras V 
30 sqq. a Persis in servitutem re- 
daeti VI 96. ad' Graecos transeunt 
VIII 46. 

Νάξιοι, Naxi oppidi Siculi incolae 
VI 154. 
Νάπαρις, Scythiae fluvius 1V 48. 
Νασαμῶνες, Libyae populus 1] 
32. 33. 1V 1712. 173. 182. 190. 
ναύκραροι Atheniensium V 11. 
Ναύκρατες, Aegypti oppidum lI 
97. 135. 178. 119. 190. 
s nS (y, Argolidis oppidum VI 

Ναύστροφος, Megarensis III 60. 
Herodoti vol. I1, 

| 
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»ἐὲς (πλοῖα). navium genera: ἄκα- 
τος VII 186. βᾶρις Aegyptiorum II 
41. 60. 96. γαυλός III 136. 131. VI 
17. VIII 91. κέλης VIII 94. κέοκου- 
gos VII 97. ὁλκάς IIL 135. VI 26. 
VII 137. 191. πεντηκόντερος 1152. 
163. 164. III 39. 41. 124. IV 156. 
VI 138. VII 36. 97. 163. 184. VIII 
1. 2. 46. 48. τριηκόντερος IV 148. 
VII 97. VIII 21. τριήρης II 158. 
159. III 31 cett. (τριήραρχοι 111 
46. 93). — μακραὶ vésc 12. V 81. 
VI46. 48. μακρὰ πλοῖα 11 102. V 
90. στρογγύλαι νέες 1 109. ταχέαι 
VIII 28. ἑππαγωγοί VI 95. ἕππα- 
γωγὰ πλοῖα VI 48. VII 21. 91. 
σιταγωγά VII 141. 184. σιταγωγοὶ 
ἄκατοι VII 186. ὁλκάδες VII 191. 
φορτηγὰ πλοῖα 11 96. λεπτὰ V11I 36. 
— ϑεωρὶς νηῦς VI 81. στρατηγίς 
VIII 92. 94. μιλτηλιφ έες νέες 11158. 
καπρίους ἔχουσαι τὰς tog oac111 59. 
στλοῖα κυκλοτερέα σκύτινα I 194.--- 
νεῶν ὁλκοί 11 104. 159. νεώσοικοι 
III 45. navis ἐπίσημον VIII 88, 
σημήιον VIII 92, σκάφος VII 182. 
— navalis res Aeginetarum III 59. 
IV 152. V 81. 83. VI 93. VII 181. 
203. VIII 1. 45. 93. Aegyptiorum 
1I 96. 161. 118. 119. IV 43. VII 89. 
VIII 17. Aeolum II 178. IV 89. 
VIL 95. Ambraciotarum VIII 45. 
Atheniensium V 97. 99. VI 89. 132. 
VII 144. 182. 203. VIII 1. 11. 14. 
11.22. 42.44.84. 93. IX 114. Carum 
I 111. II 152. VII 93. 99. Carthagi- 
niensium I 166. IV 196. Ceorum 
VIII 1. 46. Chalcidensium VIII 1. 
46. Chersonesitarum VI 41. Chio- 
rum 11 118. VI 8. 15. Cilicum VII 
91. VIII 14. Clazomeniorum 11178. 
Coreyraeorum VII 168. Corinthio- 
rum Í 24. VI 89. VIII 1. 43. Cre- 
tensium IV 151. VII 170. Croto- 
niatarum VIII 47. Cypriorum VII 
90. 195. Cythniorum VIII 46. Do- 
riensium Asiae 11 178. VII 93. 
Epidauriorum VIII 1.43. Eretrien- 
sium V 99. VIII 1. 46. Erythraeo- 
rum VI 8. EtruseorumI 166. Grae- 
corum antiquissimorum I 2. II 45. 
119. IV 145. 119, post pugnam Sa- 
laminiam VIII 131 sqq.  Graeco- 
corum Thraciae VII 185. Helles- 
pontiorum IV 89. VII 95. Her- 
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mionensium VIII 43. Ionum II 
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stoclis pater VII 143. 173. VIII 
d59 78. :DV. 89. V. 132: VIS :8: 5.410: 
VII 93. Lacedaemoniorum 183. III| N ον τεῖχος, Aeolum civitas 1149. 
54. IV 148. V 63. VIII 1. 43. Lem- 
niorum VIII 11. 82. Lesbiorum VI 
5.8. Leucadiorum VIII 45. Lo- 
crorum VIII 1. Lyciorum VII 92. 
Lydorum 1 27. 94. Megarensium 
VIII 1. 45. Meliorum VIII 48. Mi- 
lesiorum I 117. VI 8. Myusiorum 
VI 8. Naxiorum V 30. VIII 46. 
Pamphyliorum VII 91.. Pariorum 
VI133. Persarum I 143. IV 43. 44. 
81. 141. 167. V 32. VI 31. 43. 44. 
95. VII 59. 89 sqq. 179. 184. 190. 
194. VIII 130. IX 96. 106. Pho- 
caeensium I 163. 166. II 118. VI 
8. 17. Phoenicum I 1. II 44. III 
19. 31. IV 42. 141. V 108. VI6. 33. 
41. VII 44. 89. 96. VIII 90. 97. 118. 
IX. 96. Prienensium VI 8. Samio- 
rum III 39. 44. 45. 58. IV 122. V 
112. VI 8. VIII 85. Scytharum IV 
83. Seriphiorum VIII 48. Sicyo- 
niorum VIII 1. 43. Siphniorum 
VIIIA48. Styrensium VIII 1. 46. 
Syracusanorum VII 158. Teiorum 
11068. IL 178. ΥἹ 8. Teniorum VIII 
82. 'Teuerorum 11113. 115. Thasio- 
rum VI 46. 'Theraeorum IV 151 
sqq. "Troezeniorum VII 179. 180. 
VIII 1. 43. M 
Né, Aegypti oppidum : 
Νέη, τ. σηῖεν: oppidum V1I 123. 
Νείλεως, Codri filius IX 91. 
Νεῖλος, Aegypti fluvius 11 12. 9T. 
194. 150. eius natura 11 13. 19. 22. 
95. 9*4. fontes 11 28. 32—94.  cur- 
sus et ostia II 10. 17. 29. 31. 99. 
111. 113 194. 138. 149. 154. 155. 
158. 179. III 10. IV 39. 42. catar- 
ractae IL 17. cum Istro comparatur 
1I 26. 33. IV 50. 53. Nilus termi- 
nus Asiae et Africae IL 16. IV 45. 
Nilus deus II 90. 
νεκυομαντήιον ad Acherontem 
in Thesprotia V 927. 
Nexos, Aegyptius, Psammetichi 
pater II 152. 
Nexoc,rex Aegypti, Psammetichi 
filius, fossam ducit in Erythraeum 
mare, Phoenices emittit ad Afri- 
cam cireumnavigandam 11 158. 
159. IV 42. 

Νεοκλέης, Atheniensis, Themi- 

24 E : τος, Thraciae fluvius VII 109. 

Νέστωρ, pues Pisistrati V 65. 
Nevooí, Scythiae populus IV 17. 
100. 102.105.125. ὁ Nevoos IV 119. 
— Nevois γῇ 1V 61]. 
i v, Phocidis oppidum VIII 32. 

Νηλεῖδαιν 65. 
Νηρηΐδες 11 50. VII 191. 
Νικάνδρη, sacerdos II 55. 
Νίκανδρος, rex Spartae VIIL131 
Nx, dea VIII 171. 
iw δρομος, Aegineta VI 88. 90. 

Νικόλεως, Lacedaemonius, Buli- 
dis pater VII 134. 

NixoAscos, Lacedaemonius, Buli- 
dis filius VII 137. 
Νίνος, Assyriae urbs (Niniveh) 1 
102. 118. II 150. eius situs I 193. 
capta a Nitoeri I 185. a CyaxareI 
103. 106. — Νὲν ἑαε πύλαι Baby- 
lonis III 155. 
Nívos, Beli filius, Sardanapalli 
pater, Assyriorum rex I 7. I1 150. 

Níaoa««, Megaridis oppidum I 59. 
Νιεσαῖοι ἵπποι, v. ἵπποι. 
Νίσαιον πεδίον, Mediae regio VII 
40. i 
Νεσύριοι, Nisyri insulae maris 
Icarii incolae VII 99. 
Νίτητις, Aegyptia III 1. 3. 
id κρις, Aegyptiorum regina 11 

Νέτωκρις, Babylonis regina I 185 
—181. Π 100. 
Νιψαῖοι, Thraciae populus IV 93. 
Νόης, fluvius qui in Istrum effun- 
ditur IV 49. 
Νόϑων, Eretriensis VI 100. 
νόμισμα. nummi aurei et argentei 
primum a Lydis cusi I 94. aureos 
purissimos cudit Dareus IV 166 
(qui ab eo dieti sunt στατῆρες δα- 
ρεικοί V1I 28. στατῆρες χρυσοῦ I 
54. III 130), argenteos Aryandes 
praefectus Aegypti IV 166. tribu- 
tarios qua lege pecuniam nume- 
rare iusserit Dareus 1II. 89. nummi 
ex plumbo cusi a Polycerate de- 
aurati III 56. — δραχμή. drach- 
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mis vicenis Corinthii naves com- 
modant Atheniensibus VIS89. mille 
drachmis multatus Phrynichus ob 
fabulam doctam VI 21. decem mi- 
lium praemium Athenienses navis 
raefecto Artemisiam capturo pol- 
ἔξ ιν VIII 93. 
Νότιον, Aeolum civitas I 149. 
Νούδιεον, Elidis oppidum IV 148. 
vovco. II 111. Ilf 129. IV 109. 
187. 205. VII 117. 181. v. ϑηλέα I 
108. or 171 33. λοιμὸς xai δυσεν- 
τεοίη VIII 115. ». μανίη VI 1. 
weor ΤΥ 90. morbi unde oriantur 
II 11. morbis quomodo succurrant 
Babylonii I 197. non curant mor- 
bos Indi 1II 100. in Aegypto suus 
euique morbo medicus Il 84. mor- 
bo consumptis non vescuntur Mas- 
sagetae I 216. 
Nvugoóooos, Abderita VII 191. 
Noa, Aethiopiae oppidum II146. 
ἡ ἱρή 111 91. 

P im c, Arcadiae oppidum VI 

Ξάνϑης, Samius II 135. 
Ξάνϑιππος. Ariphronis filius, Pe- 
rielis pater VI 131. Miltiadem ac- 
eusat VI 136. Atheniensium dux 
ost pugnam Salaminiam VII1131. 

Bestum oppugnat VII 33. IX 114. 
120. 
Ξάνϑος, Lyciae oppidum 1176. — 
Ξάνϑιοι ibid. Ξάνϑιον πεδίον 
ibid. 2 vx 
Ξειναγόρης, Halicarnassensis ΟἿ 290 "Ν 

Ξέρξης, Darei ex Atossa filius VII 
2. eius stirps VII11. nomen VI 98. 
forma V11I 187. Persarum rex cre- 
atur VII 2—4. Aegyptiis bellum 
infert VII 5. 1. in Graecos bellum 
molitur ab Aleuadis et Pisistratidis 
instigatus VII 8 sqq. quot copiis 
Graeciam invaserit VII 56. 60sqq. 
89. 184—187. Hellespontum ponti- 
bus iungit VII32sq. Abydum petit 
VII 31. 39. Artabani cum eo de vi- 
tae humanae condicione et de ex- 
peditionis in Graeciam susceptae 
perieulis colloquia VII 10. 11. 17. 
46—52. Hellespontum transit VII 
54 sqq. cum Demarato de Graeco- 
rum disciplina disputat VII 101— 
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104. in Thessaliam progreditur 
VII. 128. 130. pugnat ad Thermo- 
pylas VII 198—238. Athenas capit 
VIII 50 sqq. ad Salamina pugnam 
committit VIII 67—90. clade ac- 
cepta fugam meditatur VIII 100 
sqd. Mardonio in Graecia relicto 
ad Hellespontum properat VIIL 
113. 115. Sardes pervenit VIII 17. 
Susis nefariis amoribus indulget 
IX 108 sq. Masistem fratrem in- 
terficit IX 113. 
ἭΝ ὅς, Ἰοηΐβ pater VII 94. VIII 

Ὀάριζος, Persa VII 11. 
0 e os, Scythiae fluvius IV 123. 
124. 

Ὄασις, Libyae oppidum III 26. 
Ὀδόμαντοι, Thraciae populus V 
16. VII 112. 
Ὀδρύσαι, 'T'hraciae populusIV 92. 
Ὀδύσσεια Homeri 11 116. IV 29. 
Ὀζόλαε, v. Zoxoot. 
O9 ov&Onc, Lacedaemonius I 82. 
OS ovs, 'Thessaliae mons VII 129. 
Οἰβάρης, Persa, Darei equorum 
custos III 85— 88. 
Οἰβάρης, Persa, Megabazi filius 
VI 33. 
Οἰδίπους, Laii filius IV 149. V 60. 
On, Aeginae locus V 83. 
Oivór, απ ρος pagus V 14. 
οἶνος 1L 31.60. ΠΙ| 6. VI 84. vinum 
palmeum I 193. 194. II 86. III 20. 
ex hordeo apud Aegyptios II τύ. 
ex loto apud Lotophagos IV 111. 
Οἰνοῦσσαι, insulae prope Chium 
sitae I 165. 
Oivavg, pristinum Aeginae insu- 
lae nomen VIII 46. 
Oivocoíir y) Italiae I 167. 
Οἰόβαζος, Persa IV 84. 
Οἰόβαζος, Persa IX 115. 119. 
OiófaZos, Siromitris pater, Persa 
VII 68. 
OioAvzos, Lacedaemonius IV 149. 
oióo (— vir) vox Scythica, unde 
Οἰόρπατα & Scythis dictae sunt 
Amazones IV 110. 
Οἴτη, Thessaliae mons VII 176. — 
Οἰταῖοι, eius accolae VII 217. 

Οἰτόσυρος-Ξ: ApolloScythisIV 59. 
Ὀκταμασάδης, Scytharum rexIV 
80. 

29» 
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Ὀλβιοπολῖται --- Βορυσϑενεῖται 
IV 18. 
Ὀλίατος, Mylasensis V 3T. 
Ὄλορος, Thraeum rex VI 39. 41. 
Ὀλόφυξος, Macedoniae oppidum 
VII 22. 
Ὀλυμπίη, Elidis oppidum II 160. 
V 22. VI 122.127. V11170. VIII 134. 
IX 81. — Ὀλύμπιος Ζεύς Il .— 
Ὀλύμπια festum I 59. VI 36.126. 

INDEX. 

Ὀρϑοκοουβάντιοι, Mediae po- 
pulus 111 92. 

Ὄρικος, Scytha IV 18. 
Ὀρφνεῆται, Sicyoniatribus VIII13. 
Ὀροίτης, Sardium praefectus, mul- 
ta nefaria edit facinora 111 120— 
129. 140. 
ὀροσάγγαι (— bene de rege me- 
riti vox Persica VIII 85. cf. III 
140. 154. 160. 

VIII 26. 72. — Ὀλυμπιάς --ἰ Ὀροτάλ, v. Διόνυσος. 
festum VII 206. — victoria VI 10. 
103. 125. VII 206. IX 33. Ὀλυμιπιά- 
δες VI 108. — Ὀλυμπιονίκης 
41. 1. 
Ὀλυμπιόδωρος, Atheniensis IX 
2l 

Ὄλυν ϑος, oppiditm Chaleidensium 
in Maeedonia VII 122. VIII127. — 
Ὀλύνϑιοι VIII 127. 
Ὀμβρικοί, Italiae populus I 94. 
IV 49. 

"Ou n008$, poeta II 23. 53. ἘΠῚ VII 

161 (cf.Il. 2 554). ἐν Διομήδεος ἀρι- 
στείῃ (Il. 6 289) II 116. ἐν Ἐπιγό- 
vou, 1V 32. ἐν Ὀδυσσείῃ (4 221 et 
351) II 116. (4 85) IV 29. — Ὁ μή- 
otia ἔπεα V 6T. 

Ὀνεᾶται, Sicyoniorum tribus V 68. 
ὄνειροι 84. 107. 108. 209. II 139. 
141. 152. III 30. 64. 124. 149. IV 
172. V 55.56. VI 107.118. 131. VII 
19. 17. 19. VIII 54. 

Ὀνήσιλος, Salaminius V 104. 108. 
110—115. 

Ὀνήτης, Carystius VII 214. 
Ὀνομάκριτος, Musaei vaticinio- 
rum corruptor VII 6. 
Ὀνομαστός, Eleus VI 121. 
Ὀνουφίτης νομός, praefectura Ae- 
gypti II 166. 

'Ovogcovos, Thessaliae fluviusVII 
129.196. 

*O x às, Yonis filius V 66. 
Ὀποίη, Scythissa IV 18. 
Ὀπούντιοι, v. ecloxoot. 
Ὄρβηλος, Macedoniae mons V 16. 
Ὀργής, Thasius VII 118. 
Ὀρδησσός, fluvius qui in Istrum 
effunditur IV 48. 

Ὀρφέστειον, Orestis sacrum in Ar- 
cadia IX 11. 

Ὀρέστης, Agamemnonis filius I 
61 sq. 
ὀρϑιος νόμος I 24. 

ogr«ií. solemnia instituunt Aegi- 
netae Damiae et Auxesiae V 83. 
Aegyptii ApilII 27. Baccho II 47. 
48. Cereri 1I 122. Dianae 1159. 60. 
Iovi II 42. 45. Isidi I1 40sq. 59.61. - 
Latonae II 59. 63. Marti II 59. 63. 
64. Minervae λυχνοκαΐην 11 59. 62. 
Perseo I1 91. Soli II 59. 63. Vol- 
cano II 151. μυστήοια IL 111. cf. 1I 
81. Aethiopes Daecho III 97. Agyl- 
laei I 167. ArgivilIunonil31. Athe- 
nienses Cereri Eleusiniae VIII 65. 
Dianae Brauroniae VI 138. Miner- 
vae Παναϑήναια V 56. VI 111. Ne- 
ptuno VI87. Pani VI 105. Ausen- 
ses Minervae IV 180. Babylonii I 
191. Iovi 1 183. Veneri I 199. Bo- 
rysthenitae Daecho IV 19. Budini 
DaechoIV 108. Chersonesitae Mil- 
tiadi VI 38. Corinthii Iunoni V 92. 
Cyrenaei Isidi IV 186. Cyziceni Cy- 
belaeIV 16. Delphi ϑεοφάνια I 1. 
Dorienses Apollini Triopio I 144. 
Epidaurii Damiae et Auxesiae V 83. 
Graeci Apollini, v. Πύϑια. Cereri 
ϑεσμοφόρια IL 111. VI 16. Iovi, v. 
᾿Ολυμπίη. Voleano λαμσταδηφορίην 
VIIL 98. Iones Mzerovoia I 147. 
Πανιώνια 1148, Persae μαγοφόνια 
III 19. Samii Dianae III 48. Samo- 
thraces Cabiris II 51. ScythaelV 7. 
Sieyonii Adrasto et Melanippo V 
61. Smyrnaei Baccho I 150. Spar- 
tani γυμνοπαιδίας VI Οἵ. Κάρνεια 
VII 206. VIII 12. Ὑακίνϑια 1X 1. 
Ὀοσίφαντος, Lacedaemonius VII 
221. 
Ὀρφικά 1I 81. 
Ὀρχομενός, Arcadiae oppidum 
VII 202. — Ὀρχομένιοι ΙΧ 31. 
ρκάδες Ὀρχομένιοι IX. 28, 
Ὀρχομενός, Boeotiae oppidumIX 
16.— Ὀρχομένιοι VIIA34. IX 16. 
Μινύαι Ὀρχομένιοι 1 146. 
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Ὄσιρις, V. Ziovvoos. 
Ὄσσα, 'Thessaliae mons I 56. VII 
128. 129. 113. 

Ὀτάνης, Amestridis pater, Persa- 
rum dux VII 61. 62. 82. 
Ὀτάνης, Persa, Patiramphis pater 
VII 40. 
Ὀτάνης, Persa, Sisamnis filius V 
25. 26. 116. 123. 
Ὀτάνης, Persa, Pharnaspis filius, 
Magi fraudem detegit III 67—12. 
eoniurationis in Magos princeps 
Dareum properantem inhibere stu- 
det 1Π| τὸ sqq. interfectis Magis 
opulare imperium suadet III 80. 
143. pro se et familia sua obtinet 

ut semper sui iuris sint III 83 sq. 
Samum missus a Dareo foedere a 
Maeandrio rupto insulam devastat 
eoque mox novos colonos deducit 
TII 141. 144. 141. 149. 
ὈὌταάσπης, Persa VII 63. 
OvÀvuzosc, Thessaliae mons I 56. 
VII 128. 129. 113.— Os Avu zx 7, 
£ofoàr Vll 112. 
Ovivuzoc, Mysiae mons I 36. 43. 
VII 14. — Οὐλυμπιηνοὶ Μυσοί 
VII 74. 
Οὐρανίη, v. Agooüitr. 
Οὕτιοι, Asiae populus 111 93. VII 
68. 
b. ούνειον, Mysiae oppidum VII 

3. 

Παγασαΐί, 

V1I 193. 
Πάγγαιον, Thraciae mons V 16. 
VII 112. 113. 
Παδαῖοι, lndiae populus III 99. 
Παιανίη, Atticae pagus V 62. — 
Παιανιεὺς δῆμος 1 00. 

Παίονες, Thraciae populus IV 49. 
V 23. VII 113. VIII 115. IX 32. 
Teucrorum eoloni V 13. cum Pe- 
rinthiis bellum gerunt V 1l. ma- 
ciem eorum partem in Asiam ab- 
ucit Megabazus Darei iussu V 

12—15. in Europam redeunt V 98. 
in Xerxis exercitu militant VII 
185.— I aiovir V 13.14.98. VIII 
115. — Παιονεκή VII 124. — IIa:- 
ονίδες γυναῖκες IV 33. 
Παιότελαι, Thraciae populus V 
15. VII 113. 

IIaiog, Arcadiae oppidum VI 127. 

Thessaliae oppidum 

241 

Παισός, Mysiae oppidum V 117. 
IIa it 01, Thraciae populus VII 110. 
Πάκτυες, populus Indiae finitimus 
VII6T7.— 1a tvi 1j ΠΙ 93. Π. γῆ 
IV 44. σκευή VIL 85. II. χώρη 111 
102. 
II : xtv5, Chersonesi oppidum VI 

Πακτύης, Lydus, Lydos ad de- 
fectionem movet 1 153.154. a Chiis 
Persis traditur I 157—160. 
Πακτωλός, Lydiae fluvius V 101. 
Παλαιστίνη ll 104. VIL89. Παλαι- 
στίνη Συρίη Y 105. 1I 106. III 91. 
IV 39. --- Παλαιστινοὶ Σύροι 

Παλέες, Palae Cephaloniae insu- 
lae oppidi incolae IX 28. 31. 
Παλλάς, VII 141. (ef. ϑηναίη) --- 
Παλλάδια IV 189. 
Παλλήνη, Macedoniae peninsula 
VII 128. VIII 126. 129. IX 28. — 
Παλληναῖοι VIII 128. 
Παλληνεύς, Pallenes pagi Attici 
ineola VIII 84. 93. — Παλληνές, 
v. AO nvaty. 
Πάμιεσος, Thessaliae fluvius qui in 
Peneum effunditur VII 129. 

Ila uu cv, Scyrius VII 183. 
Πάμφυλοι, Asiae minoris populus 
I 28. III 90. VII 91. VIII 08. 
Πάμφυλοι, Sicyonia tribus V 68. 
Πάν, Penelopes filiusII 146. eius in 
Arcadia religio VI 105. 106. Ae- 
gy ptiis — Μένδης II 42. 46. 145. 
Παναϑήναια, v. óotat. 
Παναίτιος, 'Tenius VIII 82. 
Πανδίων, Lyci pater, Atheniensis 
I 113. VII 92. 
Πανϑιαλαῖοι, Persarum gens I 
125. 
Πανίτης, Messenius VI 52. 
Πανιώνεον, templum apud My- 
ealen I 141—145. 148. 110. VI 1. 
ibi celebrantur ab Ionibus II«v- 
Lio vua [1 148. 
Πανιώνιεος, Chius VIII 105. 106. 
IIavoz£sc,Phocidisoppidum eius- 
que incolae VIII 34. 35. 
Πάνορμος, Milesiorum portus I 
157. 
Παντάγνωτος, Polyeratis frater, 
Samius III 39. 

IIavcvaAéov,Alyattis filius, Lydus 
I 92. 
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Παντάρης, Cleandri pater, Gelous|ITarovios, Aegypti oppidum 11 
VII 154. 158. 
Παντικάπης, Scythiae fluvius IV Πατρέες, Achaeorum civitas I 145. 
18. 19. 41. B4. ; 
Παντίμαϑοι, Asiae populus III 
92. 
Παντίτης, Lacedaemonius VII 

32. 
Παπαῖος — Ζεύς Scythis IV 59. 
Πάπρημις, Aegypti oppidum II 
59. 63. III 12. — Παπρημίτης 
νομός 11 11. 165. 

Παραιβάτης, Lacedaemonius V 
46. 
Παραλά άται, gens Scythiae IV 6. 
πάραλοι ἴῃ civitate Attica I 59. 
Παραποτάκιοι, Phocidis oppi- 
dum VIII 33. 
παρασάγγης, Υ. μέτρα. 

Παρητακηνοί, Medorum gens I 
101 
Παρϑένιον, Arcadiae mons VI 
105. 
Παρϑένιος, Paphlagoniae fluvius 
II 104. 
Πάρϑοι, Asiae populus III 93. 
117. VII 66. 

Ila ovx &viot, populus Colchis fini- 
timus III 94. VII 86. 
Ileowxávio:, populus Gedrosiae 
ΤΠ 92. 
Πάριον, Mysiae oppidum V 111.— 
Παριηνὸς Ἡρόφαντος ΤῊ 138. 

Πάρμυς, Smerdis filialII 88.VII 8. 
Παὸν ησσός. Phocidis mons VIII 
21. 82. 985—391. 39. IX 31. 
Πάρος, maris Aegaei insula, Cy- 
cladum una V 31. a Miltiade frustra 
oppugnata VI 133 —136.— II& 001 
V 28 sq. VI 133—135. VIIL 67. 112. 
Παρίη γυν ἡ VI 184. Παάοιος λίϑος 

III 51. V 62. 
Παρωρφεῆται, Arcadiae populus 

IV 148. VIII 13. 
Πασαργάδαι, Persarum gens no- 
bilissima I 195. Πασαργάδης Ba- 
δοης IV 161. 
Πὰ HN ἑης ; Atheniensis EX:9. 
Παταϊκοὶ Φοινικήιοι III 81. 
Παταΐκός, Aenesidemi pater, Si- 
culus VII 154. 
Πάταρα, Lyciae oppidum I 182. 
Πατάρβημκμις, Aegyptius II 162. 
Πατιζείδη ς, magus III 61. 
Πατιράμφης, Persa VII 40. 

Παυσανίης, Cleombroti filius IV 
81. IX 64. dux Spartanorum in bel- 
lo Persico IX 10. 12. 13. dux Grae- 
corum in pugna ad Plataeas IX91. 
98. 45—41. 50. 53—51. 60. 69. 64. 
16. 18. 80—82.81. Graeciae tyran- 
nidem affectans Megabatis filiam 
in matrimonium petit V 32. eius in- 
m VIII 3, animus celsus IX 
8 
Παύσιρις, Amyrtaei filius, Aegy- 
ptius III 15. 
Ilavoot, Asiae populus III 92. 
Iaq À αγόνες, Asiae minoris po- 
pulus 1 6. 28. 12. IJI 90. VII 7 id. 
Πάρος, Cypri oppidum VII 195. — 
Πάφιεος στρατηγὸς ibid. 
pbges Phocidis oppidum VIII 
3 
nu 07s, Selinuntis tyrannus 

46 
IIz«9 0, dea VIII 111. 
Πειραι 2d c, portus Athenarum VIII 
85. 
Πειρήνη, Corinthi fons V 99. 
Πεῖρος, Achaiae fluvius I 145. 
Πεισίστρατος, Nestoris filius V 
65. 
Πεισίστρατος, Hippocratis filius, 
Athenarum tyrannus V 55. ΤΊ. 91. 
VI 35. 102. VII 6. eum Megacle et 
Lycurgo factionibus dissidet, Athe- 
nis eiectus, mox redux I 59. 60. 
regno potitur I 61—63. Naxum 
subigit, Delum expiat I 64. &Si- 
geum capit V 94. Cimonem in exsi- 
lium pellit, mox restituit VI 103. — 
Πεισιστρατίδαι V 62—65. 10. 
90. 91. 93. VI 39. 94. 123. VII 6. 
VIII 52. 
Πελασνοΐ, populus antiquissimus, 
qui olim Samothraciam incole- 
bat, deinde cum Atheniensibus 
habitabat II 51. qui et ipsi Pe- 
lasgis adnumerati sunt VIII 44. 
cf. I 56. ob vim factam Atticis 
mulieribus ab Atheniensibus ex 
Attica eiecti Lemnum et Imbrum 
incolunt IV 145. V 26. VI 131 sq. 
oraculi iussu poenas Atheniensi- 
bus dare parati VI 139. Lemno ex- 
cedere eos iubet Miltiades VI 136. 
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140. eorum lingua I 57. sacra lI, 
50 sqq. Πελασγοὶ «Αἰγιαλέες — Io- 
nes ViI 94. J4oxaóes Πελασγοί 1 
146. — IIsAa 0r ίη olim dieta Grae- | 
eia II 56. — Ztvzavóoos ἡ Πελα- 
oy ic VII A2. Πελασγίδες γυναΐκες VI 
1 

VII 95. Π. τεῖχος Athenis V 64. 
Πελασγικὰ πολίσματα 1 51. 
Πέλλα, Macedoniae oppidum VII. 
123. 

| Πελλήνη, Achaeorum civitasI145. 
Πελοπόννησος I 61. III 56. 59. 
148. IV 119. V 42 cett. eam sibl! 
subiectam (I 68. II 171.) tenent Do- 

.rienses 1 56. VIIL31. quae gentes 
praeter illos eam incoluerint VIII 
43. — Πελοποννήσιοι IV 11. 
161. VI 19. 121. VIII 40 cett. in 
Atticam irrumpunt V (4. 16. ex 
eis qui contra Persas militaveriut 
VII 202. VIII 43. 12. in Isthmum 
eongregantur VIII 11. — belluin 
Peloponnesiacum significatur VI 
98. VII 137. 233. IX 13. 
Πέλοψ, Phryx VII ὃ. 11. — II1:2o- 
sziíüns Myau£uvov VII 159. 

Ilev 9$ 4oc, Paphius VII 195. 
πεντάπολιεις Ζωριέων I 144. 
Πέργαμον, Troiae arx VII 43. 
Πέργαμος, Pierum castellum in 
Thracia VII 112. 
Περδίκκης, Macedonum rex V 22. 
VIII 131—139. 
Hee íaAÀa, antistita Delphica VI 

6. 
Περίανδρος, Cypseli filius, Corin- 
thiorum tyrannus I 20. 23. III 48 
sqq. V 92. 95. eius uxor Melissa III 
50. filii I1I 53. 
Περικλέης, Xanthippi filius, Athe- 
niensis VI 131. 
IIo (Asc c, Sicyonius IX 103. 
Πέρινϑος, Thraciae oppidum IV 
90. V 2. VI 33. — Περίνϑιοι V 
1. 2. VII 25. ; 
περίοικοι Lacedaemoniorum VI 
58. VIII 73. IX 11. cf. V1I 234. 
Πέροκαλος, Chilonis filia, Dema- 
rati uxor VI 65. 
Ilsoxo 7, Mysiae oppidum V 117. 

. Πελασγιώτιδες y.1L 111.— | 
Πελασγικὸν ἔϑνος 1 ὅθ. 51. 58.| 

| 
Ϊ 

Πεοραιβοί, "Thessaliae populus| 
VII 128. 131. 132. 173. 185. 
Πέρσαι, olim Moraio:, ἃ Graecis 

343 

Κηφῆνες nominati, a Perse, Persei 
filio, nomen invenerunt V 1161. 150. 
eorum terra aspera I 71. IV 39. 
IX 122. diversi eorum populi I 
125. nobilissima familia Achaeme- 
nidarum;bid.llI 65. Persae natura 
protervi I 89. coeli orbem Iovem 
nominant et Venerem Mitram; alia 
eorum numina I 131. ignem deum 
habent II 16. fluvios praecipue 
colunt [ 138. deo, qui sub terra 
esse dieitur, vivos defodiunt VII 
114. III 35. diem natalem om- 
nium maxime celebrant I 133. IX 
110. ebrii deliberant, ieiuni decer- 
nunt ] 133. externos mores facil- 
lime adsciseunt I 135. eorum salu- 
tatio et observantiae cultus in vi- 
cinos I 134. bellica virtus et nume- 
rosa suboles maximo iis honori 
est I 136. propter unam simplieem 
eaussam nemo morte plectitur I 
131. ef. VI 30. VII 194. puerorum 
edueatio I 136. alia instituta I 137 
sq. sepultura I 140. in luctu se 
ipsos et equos tondent IX 24. Per- 
sica nomina omnia in eandem de- 
sinunt litteram I 139. Persici litte- 
ratil 1. cf. 95. mulierem vocari Per- 
sae maximum opprobrium IX 107. 
cf. 20. VIII 88. multas uxores ha- 
bent I 135. uxores ad cenam addu- 
cunt V 18. Persae olim inopes I 
111. ef. IX 122. secundis mensis 
multis utuntur et vino indulgent I 
133. ef. III 22. IX 82. capillos 
alunt VI 19. eorum crania debilia 
III 12. Persarum cultus et arma 1 
135. V 49. VIL 61. 84. eorum luxus 
in eastris IX 80 sq. militaris disci- 
plina V 33. VII 81. 223. IX 16. im- 
mortales VI1 83. 211. castra ligneo 
muro sepiunt LX 65. 10, palis prae- 
acutis IX 99. Persiceorunnuntiorum 
institutum IX 98. elementer agunt 
cum rebellantium regum filiis III 
15. cf. 1 137. eorum sacrifieia VII 
54. exercitus VII 81. classis VI 95. 
supplieia VII 22. 35. 238. III 154. 
V130. armallI 64. VII 61.11. regni 
administratio 1 153. 155. V 22. VII 
8. Persarum reges unde orti VII 
11. suecessio 11] 2. VII 2. regum 
potestas 11131. vietus I 188. uxores 
1II 68. 84. crudelitas IV 84. Per- 
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sieum imperium usque ad Cauca- 
sum pertinet 1Π| 97. a Dareo in 
xx satrapias distribuitur III 89— 
96. VII 61 sqq. Persae a Phraorte 
Medorum imperio subiecti 1 102. 
ab Astyage deficiunt I 121. Asiae 
regnum obtinent I 130. eorum bel- 
lum eum Lydis 1 19 sqq. expedi- 
tio in Aegyptum II 1. 1II 1 Ua 
in Seythas IV 85 sq. 120—121. 
140—144. Ionicae turbae V 35sqq. 
expeditio Libyea IV 145. 161. 200 
— 3202. caussa belli cum Graecis 
gesti V 91. eorum certamina ad 
Marathonem VI 111 sqq. ad Ther- 
mopylas VII 228 sqq. ad Artemi- 
sium VIII 9sqq. ad Salamina VIII 
83 sqq. ad Plataeas IX 50 sqq. ad 
Myealen IX 98. 104. ὁ Πέρσης 1V 
120. VIII 3. — 7 Περσική 1 126. 
IV 39. τὸ Πεοσικόν lll 66. Περ- 
σικὸν ἔϑνος VILS5. Περσικὴ σκευή 
VIIS85.— Περσὶς γῆ 118. 88. χώρη 
III 91. VII 29. γλῶσσα VI 29. γυνή 
VIAL. Περσίδες γυναῖκες III 9. — 
Περσιστί VIII δῦ. IX 110. 
Πεοσεῖδαι, v. Πέρσης. 
Ilcoocis,Danaes filius VII 61.150. 
Assyrius a Persis exhibetur V1 54. 
Aegyptius II 91. VI 53. 

Περσέος σκοπιή, locus Aegypti II 
15. 
Πέρση ς, Perseifilius VII 61. 150. — 
Περσεῖδαι hine dieti reges Per- 
sarum I 125. 

Περφερέες, MHyperboreorum ' le- 
gati Deli magno in honore habiti 
IV 33. 
Πέτρη, pagus Corinthius V 92. 
Πήδασα, Cariaeoppidum VIII 104. 
— πΠηδασέες 115. VI 20. VIII 
104. 105. 
Πήδασος, Cariae vicus V 121. 
Πηλεύς VII 191. 
Πήλιον, Thessaliae mons IV 119. 
VII 129. 188. VIII 8. 12. 
Πηλούσιον, Aegypti oppidum II 
15.141. — Πηλούσιον στόμα NNet- 
Aov II 17. 154. IIL 10... Ζάφναι αἱ 
Πηλούσιαι 11 30. 107. — Πηλου- 
σιακαὶ ταοιχηίαι 11 15. 

Πηνειός, 'Thessaliae fluvius VII 
20. 128—150. 113. 182. 
IInveAó x 7, PanismaterII 145.1406. 
Πίγρης; Car VII 98. 

INDEX. 

Πίγρης, Paeon V 12. 
Πιερίη, Macedoniae regio VII 131. 
171. — Πίερες VII 112. 185. — 
Πιερικὴ πίσση IV 195. 
Πίλωρος, Macedoniae oppidum 
VII 122. 
Πίνδαρ oc, poeta III 38. 

y s, DoridisoppidumI 56. VIII 
3. 

Πίνδος, 'T'hessaliae mons VII 129. 
Πιξώδαρος, Mausoli filius, Cin- 
dyensis V 118. 

z ioc uie, vox Aegyptia II 143. 
Πῖσα, Elidis oppidum 11 7. 
s voos, Thraciae oppidum VII 
109. 
Πιτάνη, Aeolum civitas I 149. 
Πιτάνη, Spartae pagus III 55. — 
IlizaviovailX δ. Πιτανήτης λόχος 
ibid. 
Πιττακός, Mytilenaeus I 27. 
Πλακίη, Mysiae oppidum I 57. — 
Πλακιηνο δῖα. 
Πλάταια, Boeotiae oppidum VIII 
50. Πλαταιαί VII 231. IX 106. 
25 cett. incensae VIII 50.— Πλα- 
ταιέες VI 111. 113. VII 132. 933. 
VIII 44 cett. bello a Thebanis 
pressi Atheniensibus se dedunt VI 
108. Atheniensibus ad Maratho- 
nem opem ferunt zbid. ad Artemi- 
sium pugnant VIII 1. (pugnae Sa- 
laminiae non interfuere VIII 44), 
ad Plataeas IX 28. pugna ad Pla- 
taeas describitur 1X 50 sqq. — 
Il Lat eis IX. 36. 101. Πλαταιὶς γῇ 
IX 15. 25. — Πλαταιικὸς χῶρος 
1X25.«a Πλαταιικά VIITI126. 1X 38. 
Πλατέα, insula ad oram Libyae 
sita IV 151—153. 156. 169. 
Πλείσταρχος.  Leonidae filius, 
Spartae rex IX 10. 
Πλείστωρος, Thracum deus IX 
119: 
Πλινϑινήτη ς κόλπος Aegypti I6. 
Πλυνός, Libyae portus IV 168. 
Ποικίλης, Phoenix 1V 147. 
coÀ£ucozosAtheniensium VI 109. 
111. Spartanorum VII 118. 
Πολιάδης, Spartanus, Amompha- 
reti pater LX 53. 
Πολίχνη, Chiorum oppidum VI 26. 
Πολιχνῖται, Polichnae Cretae op- 
pidi incolae VII 110. 
Πολύας, Anticyranus VIII 21. 
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Πόλυβος, Adrasti avus, Sicyonis| 700 £09 v10c, Lacedaemonius IX 
rex V 61. 
Πολύδαμνα, Thonis Aegyptii uxor 
II 116. 
Πολυδέκτη ς, Prytanis filius, Spar- 
tae rex VIII 131. 
Πολύδωρος,  Alcamenis 
Spartae rex VII 204. 
Πολύδωρος, Cadmi filius V 59. 
Πολυκράτης, ÁAeacis filius, Sylo- 
sontis frater III 139. Sami tyran- 
nusIII 39. magnifieusIll 125. eius 
felicitas III 39 sq. 125. Amasis 
hospes IJ 182. II] 39. Amasis ad 
eum litterae III 40. de annulo eius 
narratio III 41 sq. maris imperium 
obtinere studet III 122. Lesbios et 
Milesios superat III 39. Cambysi 
cives auxilio mittit III 44 sq. La- 
eedaemonios propulsat III 54 sq. 
eius eum Anacreonte et Democede 
medico familiaritas III 121. 131sq. 
per Oroeten misere perit III 120. 
126. cf. 128. 140 sqq. 
Πολύκριτος, Crii pater, Aegineta 
VI 50. 13. 
Πολύκρετος, Crii filius, Aegineta 
VIII 92. 93. 
Πολύμνηστος, Datti pater, The- 
raeus IV 150. 155. 
Πολυνείκης. 'lThersandri pater, 
'Thebanus IV 147. VI 52. IX 21. 
Πόντος, v. Evénvos Πόντος. --- 
Ποντικὰ ἐμπόρια IV 24. ---πον- 
τικόν,Υ. φυτα. 
Πόρατα, Scythiae fluvius, Graecis 
Πυρετός IV 48. 

IloatiÓ £o v, cum Minerva conten- 
dit de solo Atticae VIII 55. 'T'hes- 
saliae montes rumpit V11129.igno- 
rant eum Aegyptii 1143.50. II.ac- 
7o a Graecis imploratur V1I 192. 
Ἑλικώνιος colitur Mycalae I 148. 
aram habet in Isthmo VIII 123. LX 
81. templum Potidaeae VIII 129. 
colitur in Libya IV 180. 188. in 
Seythia sub nomine Θαμιμαοάδας 
IV 59. 
Ποσειδήιον, Ciliciae oppidum III 
gr 
Ποσειδήιον, locus Thraciae VII 
115. 

filius, 

(1. 85. 
Ποτίδαια, Macedoniae oppidum 
VII 123. VIII 121. 128. — Ποτι- 
ἀρ ρος VHI 126—129. IX 28. 

Ποτνιαί — Ceres et Proserpina. 
eorum sacrum Myealae IX 91. 
Πραίσιοι, Praesi Cretae oppidi in- 
colae VII 110. 111. 
Ies σιάς, lacus 'Thraciae V 15.16. 

Πρηξάσπης, Aspathinae filius, 
Persa, Xerxis copiis navalibus 
praefectus V1I 9T. 
Πρηξάσπης, Persa, magno honore 
affectus a Cambyse III 350.34. eius 
fratrem Smerdin iussus occidit ΠῚ 
30. Prexaspis filium interficit Cam- 
byses ΠῚ 33 sq. ei suspectus falsi 
Smerdis machinationes detegit III 
62 sq. negat se Smerdin occidisse 
I1I 66. Magos prodit seque ipse in- 
terficit III 14. 15. 18. 
" 2 7 ξίλεως, Haliearnassensis IX 

Πρηξῖνος, 'Troezenius VII 180. 
Πρίαμος, rex Troiae 1 3.4. II 120. 
VII 43. 
Πριήνη, lonum civitas in Caria I 
142. — Πριηνέες 1 15. 21. 161. 
110. ΥἹ 8. 
Πρινητάδης, Lacedaemonius V 41. 
προεδρίη 154. VI 51. 1X 3. 
Προκλέης, Aristodemi filius, au- 
etor alterius familiae regum Spar- 
tanorum IV 147. VI 52. VIII 131. 
Προοκλέης, Epidauri tyrannus III 
50—952. 
Προκόννησος. Mysiae oppidum 
IV 14. 15. VI 33. — Προκοννή- 
σιοι IV 13. 198. 
προμαντη ἕη 0954. 
Προμένεια, Iovis Dodonaei sacer- 
dos II 55. 
Προμηϑεύς, Asiae maritus IV 45. 
Iloovníin, v. AOrvair. 
πρόξεινος Aeginetarum 1X 85. 
πρόξεινος xai εὐεργέτης Athenien- 
sium VIII 136. πρόξεινοι Sparta- 
norum VI 51. 
Προποντές, mare quod est inter 
Hellespontum et Bosporum IV 85. 

Ποσειδωνιήτης ἀνήρ (Paestanus)| V 122. 
I 167. προπύλαια arcis Athenarum V 1T, 
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templorum Aegyptiorum II 63. 91. 
101. 121. 136. 138. 153. 155. 175. 

IIoo 2c zx iz:e,insulainterNiliostia, 
Aegypti praefectura 1I 41. 165. 
σουτανήεον Achaeorum VII 197. 
Atheniensium I 146. VI 103. 139. 
Cardianorum VI 38. Sicyoniorum 
V 61. Siphniorum III 57. 
πρυτάνιεες τῶν ναυκράρων Athe- 
nis V 11. 
Ilovtavic, Eurypontis filius, Spar- 
tae rex VIII 131. 
Πρωτεσίλεως, lphicli filius VII 
33. IX 116. 120. 
Πρωτεύς, Aegyptirex11 112. 114— 
116. 118. 121. 

IIoc 1092 /rc, Scytharum rexI 103. 
Πτερίη, Cappadociae tractus et 
oppidum I 16. — Πτέρφεοι ibid. 
Πτῶος, v. AnzxoAÀAov. — Πτῶον, 
Apollinis sacrum in Boeotia VIII 
135. 
Πυϑαγόρης, Milesius IV 95. 
Ilv 9 ay ors, Mnesarchi filius, Sa- 
mius IV 95. 96. — Πυϑαγόρεια 
II 81. 

IIv & ens, Abderita VII 157. 
IIv 9 £s, Aegineta VII181. VIII92. 
IIv 2925s, Aegineta alius IX 18. 
IIi 9$ o uoc, Phocaeensis I 152. 
IIV 9 1a Apollini Delphis celebrata 
VI 192. ---πυϑιονίκης VIII 41. 

Πυϑίη, Apollinis antistita Del- 
phiea, donis corrupta V 63. 90. VI 
66. 123. eius oracula, v. χρησμοί. 

IIv 2:0: Lacedaemoniorum VI 51. 
Πύϑιος, Lydus VII 21 sq. 38. 39. 
Πυϑογένης, Zanclaeus VI 23. 
IIv $9 o, sedes oraculi Delphici I 54. 
IIí 4ai:— 'Thermopylae VII 201. — 
Πυλαίη, Amphictyonum conven- 
tus Thermopylis VII 213. — Πυ- 
Àay09o0i, civitatum Graecarum 
apud concilium Amphictyonum le- 
gati VII 213. 214. 
Πύλος, Eldis oppidum IX 34. — 
IIé Àtos V 65. Καύκωνες Πύλιοι I 
141. 
Πύλος, Laconiaeoppidum VII 168. 
πυράμιδες Aegyptiorum II 8. 12. 
97. 101. 124—128. 134—136. 148. 
149. 
Πύργος, Elidis oppidum IV 148. 
Πυρετός, fluvius qui in Istrum ef- 
funditur IV 48 

INDEX, 

Πυρήνη, Celtarum oppidum II 33. 
II y ov, portus Troezeniorum VIII 
42. 

δαδιεν ἄκη (petroleum), vox Persica 
ὙΕ119: 
Ῥαμψίνιτος, rex Ae ti II 121. 
192. 194. EIE 

Ῥήγεον, Italiae oppidumI 166.167. 
VI 23. VII 165. 110. — Ῥηγῖνοι 
ΔΊ ΟΣ 
Ῥηναΐη, insula prope Delum sita 
ΜΊΟΥ: 

PoóOózr, Thraciae mons IV 49. 
VIII 116. 
Ῥόδος, insulalI 174.1I 178. VII 153, 
"Po à zie, 'Thressa meretrix II 134, 
135. 

Ῥοῖκος, Samiorum architectus III 
60. 
Ῥοίτειον, Mysiaeoppidum VII 43. 
Ῥύπες, Achaeorum civitas I 145. 

“Σαβακώς, Aethiopum rex II 187. 
139. 152. 
Σάβυλλος, Gelous VII 154. 
“Σαγάρτιοι, gens Persarum I 125. 
IIl 98. VII 85. 
Σαδυάττης, Lydorum rex I 16.18. 
13. 
Xs, AegyptiurbsII 28.59. 62.130. 
163- 169. 110. 115. 176. III 16. — 
“Σαϊται 1L 169. Σαΐτης νομός II 
182. 165. 169. 112. — Σαϊτικὸν 
στόμα NeíiAov 11 11. 

“Σάκαι, Asiae populus I 153. III93. 
VI 113. VII 9. 64. 184. IX 31. 71. 
113. Persis — Scythae VII 64. 

“Σάλαμιες, insula VII 90. 141 sqq. 
166. 168. VIII 11. 40 sqq. 56sq. 60. 
64sq. 10. 14 sqq. 89sq. 121 sq. 126. 
130. IX 3 sqq. 19. pugna Salaminia 
VIII 88 sqq. — ZaAauirín χώρη 
VIII 95. ἡ Σαλαμινίη VIII 94. 
Σάλαμις, Cypri oppidum IV 162. 
V 104. 108. 115. — Σαλαμίνεοι 
V 104. 108. 110. 113. 115. VIII 11. 
Tou Samothraciae oppidum VII 
59. 
“Σαλμυδησσός, regio in ora Thra- 
ciae IV 93. 
Σάμιος, Lacedaemonius III 55. 
Aauogoníixr, insulaad oram Thra- 
ciae sita II 51. VI 47. VIII 90. — 
“Σαμοϑρήικες 11 O1. VIII 90. — 
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Zauoconukin νηῦς VIII 90. πό-Ἰ Σαρπηδών, Europae filius 1 113. 
Aus VIL 59. Σαμοϑρηίκια τείχεα 11 onere Macedoniae oppidum VII 
108. 122. 
Σάμος, insula I 148. IV 43. 96. VI| Σάσπειρες, Asiae populus I 104. 
13.95. VIII 130.132. civitas Ionica| 110. III 94. IV 31. 40. VII 19. 
I 142. civitatum omnium Darei ae-| Σατάσπης, Persa IV 43. 
tate prineeps III 139. ibi tria me-|.&ro«:, Thraciae populus VII 
morabilia opera I1I 60, in quibus| 110—112. 
templum Iunonis I 10. 11 148. 182. σατραπηΐέαι Persiae I 192. ΠῚ 
III 60. IV 152. subiecta Polycrati| 89 sqq. 
III 39 sqq. 120 sqq., Sylosonti IHI| Σατταγύδαι, AsiaepopulusIlI 91. 
140—149, Aeaci VI 13. 25, 'Theo-| Σαύλεος, Scytharum rex IV 16. 
mestori VIII 85. IX 90. a Lacedae-| Σαυρομάται, populus Scythiae 
moniis obsessa III 54 sqq. a Persis| finitimus IV 21. 5(. 102. 110. 116. 
capta III 139. VI 15. — ΣΦάμεοι)] 117. 120. 122.128. 136. ὁ Xavooua- 
I 10. 142. III 26. 45 sqq. 125. ΤΥ} τῆς ΙΝ 119. — Σαυρομάτις χώρη 
163 sq. Aeginetis bellum inferunt| IV 123. 

II159. m Siphnum irruunt ΠῚ 9T 8Q.| Σεβεννύτη ς νομός, Aegypti prae- 
Cydoniam condunt HII 44. 59. Chal-| fectura I1 166. — Σεβεννυτικὸν 
eidensibus opem ferunt V 99, Io-| στόμα Νείλου II 11. 155. 
nibus V 112. ΥἹ 8. in pugna ad Mi-| »2 3 5c, Aegypti rex II 141. 

letum quales se gesserint VÍ 14.} σεισμός, terrae motus IV 28. VI 
Siciliam p ΠΝ occu-| 98. VII 129. 
pant Vi?22 sq. VII 164. a Persis| σελδωμος, Car VII 98. 

defieiunt IX 90sq. 99. 103. 106. €0-| Σελήνη, Persarum patrona VII 87. 
rum cum Cyrenaeis commercium| sacra ej faciunt Aegyptii II 47, 
1V 152. Naucrati Iunonis templum | T jbyes [V 188, Persae I 131. ple- 

condunt II 118. — ἡ au in (y ἢ) 1] nilunium exspectant Spartani in 
(0. Σάμιος πῆχυς 1 168. Σαμίηνηῦς) bellum exituri VI 106. 190. 

IV 152. Σάμια πρήγματα 11 146.| »ελ, νοῦς, Siciliae oppidum V 46. 
σάν, Doriensium littera 1 199. ΠΕΣ 
Σαναχάριβος, Assyriorum rex II j 
141. 
ZavàÀavic, Lydus I 11. 
»Σανδώκης, Persa VII 194. 196. 
Σ 2 v1, Macedoniae oppidum VII 22. 
123. 
Σαπαῖοι, Thraciae populus VII 
110. 
Zango,Mytilenaea poetria II 135. 
“Σαράγγαι, Asiae populus I1I 93. 
117. VII 61. 
ZagÓavázaLAos, Nini rexII 150. 
Σάρδιες, Lydiae urbs I 7. 69. 10. 
13. t1 sqq. 141. 152 sqq. II 106. III 
ἢ cett. capta a Cimmeriis I 15, ἃ 
Cyro 1 84, ab Ionibus V 100, et 
cremata V 101.— Σαοδιεηνὸ ς zi; 
ρυξ 1 22. 83. Σαοδιηνὸν ἄστυ 180. 
“Σαρδώ, maris "Tyrrheni insula 
(Sardinia) 1 110. V 106. 124. VI12. 
— Σαρδόνιοις VII 165. — Xao- 
δόνιον πέλαγος 1 166. λίνον 110. 
,Σαρπηδονίη ἄκρη, Thraciae pro- Σηπιάς, litus Magnesiae VII 180. 
munturium VII 58. | 186. 188. 190. 191. 195. VIII 66. 

Σεμέλη, Cadmi filia II 145. 146. 
Σεμίραμις, Babylonis regina I 
184.— Xe uioa usos πύλαι, portae 
Babylonis 1II 155. 
ZeoB8 ovis, Syriae lacusII 6.III 5. 
Σερίφιεοι, Seriphi maris Aegaei 
insulae incolae VIII 46. 48. 
Σερμύλη, Macedoniae oppidum 
VII 122. 
Σέρρειον, 'Thraciae promuntu- 
rium VII 59. 
Σέσωστρις, Aegyptirex. eius ex- 
peditiones et res gestae II 102— 
104. 106. 107. eius iussu canales 
per Aegyptum fodiuntur 11 108. 
131. agriculturam promovet] 109. 
Aethiopiam subigit II 110. 
Σηλυβρίη, Thraciae oppidum VI 
323. 
Σήπεια, locus prope Tiryntha VI 
UC. 
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Σηστός, Thraciae oppidum IV 143. 
VII 33. 18. IX 114 sqq. 119. 
Xiy yos, Macedoniae oppidum VII 
122. 

Σίγειον, Mysiae oppidum IV 38. 
V 65. 91. 94. 95. 
σίγμα, lonum littera I i139; 
DSayvvvai, 'Thraciae populus V 9. 
kj nn I 68. 11 86. V11 61. 63. 65. 
84. 85. IX 14. eo non utuntur Mas- 
sagetae I 215. ferrea donaria I 25. 
II 135. ferruminationem invenit 
Glaueus I 25. 

X10 o v, Phoeniciae urbsII 116. 161. 
III 1836. — Σεδ ώνεοι VH 44. 96. 
98. 99. VIIL 67. 68. — 2:9ovií 
νηῦς VIL 100.198. — 2.0oviínOe: 
Ii 116. 
Σιϑων ἑη, Thraciae regio VII 123. 
Zunavin, Sicilia VII 160. 
Σίκας, Lycius VII 98. 
Σικελοί VI22. 23. VII 155. — Σε- 
κελίη 194. V 43. 46. VI 17. 22— 
24. VII 145. 153. 156. 151. 163— 
168. 205. VIII 3. 

Σίκιννος, '"Themistoclis 
VIII 75. 110. 
Zuzvov, Peloponnesi civitasI 145. 
V61.VI196. — Xixvovio:V 61. 
68. VI 92. 199. 131. VIII 1. 43. 72. 
IX 28. 31. 102. 

“Σιληνός VIII 188. X. Μαρσύίης VII 
20. 
Xiuovídn:, Leoprepis filius, Ceus 
poeta V 102. Vll 228. 
Σινδοί, populus ad Cimmerium 
Bosporum 1V 28. — - ἡ Σινδική 
IV 86. 

Zuvà06s, Macedoniae oppidum VII 
123. 
Σινώπη, Paphlagoniae oppidum 
I 16. II 34. 1V 12. 
Σιούφ, Aegypti oppidum II 172. 

seryus 

Zio:e, Lucaniae oppidum V1II 62. | 
— Σιρίῖται VI 121. 
Yioic, Thraciae oppidum VIII 115. 
'oouítors, Persa VII 68. 19. 
ιροπαέονες, Thraciae populus 
V 15. 
Σίρω uos, Salaminius V 104. 
Σίρωμος, Tyrius VII 98. 
Jiogpnvue, Persa, Otanis pater V 
2b. 

“Σισάμνης, Persa, Hydarnis filius 
VII 66. 

INDEX. 

Σισιμάκης. Persa V 121. 
Σιτάλκης, Thracum rexIV 80. VII 
131. 
Σίφνος, maris Aegaei insula III 
51.58. — X íg vios III 57.58. VIII 
46. 48. 
Σκαῖος, 'Thebanus V 60. 
Σκάμανδρος, Troadis fluvius V 
65. VII 43. 
Σκαμανδοώνυμος, Mytilenaeus 
II 135. ; 
Σ᾽ καπτὴ DÀn,'Thasiorum locus in 
Thracia, ubi auri fodinae VI 46. 

“Σκίαϑο ς, maris Aegaei insula VII 
116. 119. 182. 183. VIII 1. 92. 
“Σκίδρος, Italiae oppidum VI 21. 
Zz(os, Thraciae fluvius ΕΥ̓ 49. 
Zzipas, V. AU nva. 
Σκιρωνὶς ὁδός, via quae Megaris 
per Isthmum ducit V1II ΤΊ. 
Σκίτων, Democedis servusllI 130. 
Σκιώνη, Macedoniae oppidum VII 
193. — Σκεωναῖοις VIII 8. 128. 
Σκολοπόεις, locus prope Myealen 
IX 97. 
X4x0À0toi — Scythae IV 6. 
Te πάδαι, gens Thessalica VI 
121. 
Ai Cai, ipsi se Scolotos nominant 
IV 6. Saeae a Persis nominati VII 
64. de sua origine quid ipsi me- 
morent IV 5— 4, quid Graeci Pon- 
tiei IV 8—10. Σκύϑαι ἀροτῆρες IV 
17. Xx. βασιλήιοι IV. 90. 22. 56. 51. 
59. (1. Σκ. γεωργοί 1V 18.19 53.54. 
x. νομάδες I1 15. 18. IV 55. VI 40. 
84. Σκ. Ἕλληνες IV 11. eorum gens 
novissima IV 5. multitudo IV 81. 
numina et sacri ritus IV 59 sqq. 
vatieinandi modus IV 61 sqq. in- 
stituta bellica IV 64 sqq. fortitudo 
IV 46. honos fortibus viris IV 66. 
foederis ineundi mos IV 10. sepul- 
tura IV 11 sqq. ab externis mori- 
bus abhorrent IV 16—80. servos 
pretio emptos non habent«IV 412. 
merum bibunt VI 84. a Sesostri 
subaeti lI 105. eum Amazonibus 
congressi IV 110 sqq. a Massagetis 
pressi Cimmerios sedibus pellunt 
ΤΥ 11 (cf. 1 15) eosque persequen- 
tes in Mediam veniunt IV 12. cf. 
VII 20. Medis superatis Asiae im- 
perio potiti Aegyptum petunt, 
Ascalone Veneris templum spo- 
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liant; a Cyaxare ex Asia eiciuntur 
1103—106. in patriam reduces cum 

949 

ZoA0£:c, Libyae promunturium II 
32. IV 43. 

servisexuxoribus subnatis pugnant| 2020:, Cypri oppidum V 115. — 
IV 1—4. Dareum bellum ipsis infe- 
rentem cireumdueunt IV 120 sqq. 
dona Persis mittunt IV 131 sq. 1ο- 
nes monent ut pontem dissolvant 
IV 136 sqq. Chersonesum invadunt 
VI40. cum Spartanis societatem 
contrahere cupiunt VI84. —7 Z2 v- 
ϑική IV 5. 12. 11. 21. 28. 48 cett. 
ZuvOuxr, γῆ 1V 61. 129. χώρη 11 22. 
IV 8. 48. 99. 123. 129. Scythiam 
quomodo Herodotus cogitatione 
sibi finxerit IV 18. 99. 100. ἀρχαίη 
Σκυϑική IV 99. — Σκυϑικὸς ἱπ- 
πότης IV 196. Σκυϑικὴ γλῶσσα IV 
108. δίαιτα IV 18. ἐσθής IV 23.106. 
στολή IV 18. φωνή IV 1117. Σκυϑι- 
κὸν γένος IV 46. ἔθνος IV 46. Xzv- 
ϑικοὶ νόμοι IV 101. ποταμοί IV 
48. 53. Σκυϑικὰ δῶρα IV 194. — 
σκυϑιστίῖγ 21. 52. D9. 
Z5 97s, Herculis filius IV 10. 
»Σ κύϑης, Zanclaeorum rex VI 23. 
24. VII 163. 
“Σκυλάκη, Mysiae oppidum I 51. 
“Σκύλαξ, Caryandensis, Indi ostia 
aperuit IV 44. 

“Σκύλαξ, Myndius V 33. 
“Σκύλης, Scytharum rex IV 76. 
18—80. 

-Σκυλλίης, Scionaeus VIII 8. 
.Σ κύριος (Scyro insula oriundus 
Πάμμων VII 183. 

-“Σκυρμιάδαι, 'Thraciae populus 
IV 93. 

“Σκῶλος, agri Thebani vieus IX 

Run, Scytharum rexIV 120. 
128. 

“Σμέρδις, Cyri filius, ἃ Cambyse 
fratre occisus III 30. 32. 60. 62. 63. 
65— 69. 11. 74. 15. 88. VII 18. 

“Σμέρδες, magus Pseudo-Smerdis 
III 61—63. 65. 67—80. 88. 
“Σμερδομένης, Persa VII 82. 121. 
ἊΣ "eos Macedoniae oppidum VII 
123. 

“Σμινδυρίδης, Sybarita VI 127. 
Zuvor, Ioniae civitas I 14. 16.94. 
149. 150. II 106. — Σκυρναῖοι 
I 143. 150. 

Z6 Avo, V 110. 113. 
py u 01, veteres Syriae incolae I 

Σόλων, Atheniensis legumlator I 
29. II171. Cyprum profectus V 113, 
in Aegyptum 1 30. Sardibus cum 
Croeso de hominis fortuna disputat 
n 79 86. Solonis elegiae V 

“ΦΖούνιον, Attieae promunturium 
VI 81. 90. 115. 116. VIII 121. — 
Jovviazos γουνός IV 99. 

“Σοῦσα, Persiae urbs I 188. HII 30. 
64. 65. 10. 129. 131. 140. IV 83. 84. 
91. V 24. 25. 30. 32. 35. 49. 52. 54. 
VI 1. 20. 30. 119. VII 3. 6. 53. 135. 
x 151. 152. 239. VIII 54. 99. IX 

Zzaxo,mulier Medica I 110. 
Σπαργαπείϑης, Agathyrsorum 
rex IV 18. 
Σπαργαπείϑης, Scytharum rex 
IV 16. 
Σπαργαπίσης, Tomyris filius I 
211. 213. , 
Σπάρτη 1 65. 68. 69. 70. 82. 141. 
152 cett. — Σ παοτιῆται 1θὅ. 61. 
82. 83. 152. 153 cett. v. : "daus- 
δαίμων. — Σπαρτιητικὴ τάξις 
IX 29. 
Σπερϑίης, Lacedaemonius VII 
134. 151. 
Σπερχειός, 
VII 198. 228. 

az o) vox Scythica (— oculus) IV 
21 

' Thessaliae fluvius 

στάδιον, Y. μέτρα. 
Στάγειρος, "Thraciae oppidum 
VII 115. 
στατῆρες, V. νόμισμα. 
Στεντορίς, 'Thraciae lacus VII 
58. 
Στενύκληρος, Messeniorum oppi- 
dum IX 64. 
Zc50ay60017€,Cimonis pater, Athe- 
niensis VI 34. 38. 103. 
“Στησήνωρ, Curii tyrannus V 113. 
Στησίλεως, Atheniensis VI 114. 
Στρατόπεδα, locus Aegypti II 
154. 

Z6 yÀo:, Asiae populus III 93. VII στρατόπεδον Τυρίων, locus Ae- 
66. gy pti II 112. 



800 

Σ τράττις, Chii tyrannus IV 198. 
VIII 132. 

ΣΣτροούχατες, Medorum gensIH0l. 
αΣτούμη, Thasiorum oppidum in 
Thracia V1I 108. 109. 
Zrovuov, 'Thraciae fluvius I 64. 
V 1. 18. 23. 98. VII 24. 25. 15. 
107. 113 sqq. VIII 115. 118. 120. — 
“Στουμόνεοε, eius accolae, qui in 
Asiam transgressi dieti sunt Bi- 
thyni VII 15. — Στρυμονίης, 
ventus VIII 118. 
“Στυγὸς ὕδωρ Arcadiae VI 14. 
Srvugn(s, Arcadiae lacus VI 16. 
“Στυρέες, Styrorum Euboeae op- 
pidi ineolae VI 107. VIII 1. 46. IX 
28. 31. 
Zvayoos, Lacedaemonius VII 153. 
159. 160. 

“Σύβαρις, Italiae oppidum V 44. 
Vl21. 127. — Συβαρῖται V 44. 
45. 41. — Συβαριτικὸς πόλεμος 
V 45. 

αΣΣυέννεσες, CilixI14. V 118. VII 98. 
“Συήνη, Aegypti oppidum II 28. 
“Συλέος πεδίον 'Thraciae VII 115. 
“Συλοσῶν, Aeacis filius, Polycratis 
frater III 39. 139 sqq. 144. 146 sq. 
149. VI 13. 25. 
vu, insula ad oram Cariae sita 
I 174. 
Zi oyis, Sarmatiae fluvius IV 123. 
Zvonzovoa:, Siciliaeurbs VII 154 
—151. — Συρηκόσιοι III 125. 
VII 154 sq. 159. 161. 166. 167. 
vo (5, II 12. 20. 116. III 6. 62. 64. 
VII 89. Συρίη ἡ Παλαιστίνη I 
105. II 106. 1Π 91 IV 39. — Σύ- 
Qt0L— Καππαδόκα: T 6. (2. (6. 1I 
104. III 90. V 49. VII 12. Σύριοι 
— σσύριοι VII 63. — Σύροι II 
12. 30. 159. III 91. Σύροι oi ἐν τῇ 
Παλαιστίνῃ 1l 104. VII 89. X. oí 
Παλαιστινοί 111 5. — Συριηγενὲς 
ἅρμα VII 140. 
Zoc:c, Libyae sinus II 32. 150. 
IV 169. 173. 
evaaírca SpartanorumI65. VI 51. 
»“Σφενδαλέες. pagus Atticae IX 15. 
σφίγγες IL 175. IV τὸ. 
Zo 01x À£9s, Corinthius V 92. 93. 
Σωσεμένης, Tenius VIII 82. 
- ὥώστρατος, Aegineta IV 152. 
“Σωφάνης, Atheniensis VI 92. IX, 
19—15. 

INDEX. 

Τάβαλος, Persa, Sardibus prae- 
fectus I 153 sq. 161. 
Ταίναρον, Laconiae promuntu- 
rium 1 23. 24. VII 168. 
τάλαντον — pondus I 14. 50. 51. 
194. II 96. V1 97. VIL 36. Bafv- 
λώνιον, Ev Bot«óv 111 89. 95. — pe- 
cunia I 183. II 125. 184. 149. 180. 
ΠῚ 58. 89—95. 131. IV 152. V 49. 
51. VI 46. 92. 130. 133. 136. VII 
28. 118. VIII 4. 5. 29. IX 81. 190. 
Ταλαός, Argivus, Adrasti pater V 
61. 
Ταλθύβιος, Lacedaemonius VII 
131. eius templum Spartae VII 134. 
— Ταλϑυβιάδαιςε VII 134. 
Ταμύναι, Euboeae oppidum VI 
101. 
Τανάγρη, Boeotiae oppidum IX 
15. 35. 43. — Tavayoaio. V 19. 
— Ταναγρικὴ μοῖρα V ΟἿ. 
Τάναϊς, Sarmatiae fluvius IV 90. 
21. 45. 47. 100. 115. 116. 120. 122. 
123. 
Τανίτης νομός, praefectura Ae- 
gypti II 166. 
T'&£axis, Scytharum rex IV 120. 
T'&o ac, Italiae oppidum (T'arentum) 
124. III 136. 198. IV 99. — Τα- 
oavtivocIII 136. 138. VII 170. 
Taoyíraosc, Scytharum rexIV 5. 7. 
ταρίχευσις cadaverum 11 67. 85 
sqq. III 10. 16. VI 30. piscium 
et avium 11 77. IV 58. ταριχήιαι 
Πηλουσιακαΐί Il 15. τάριχοι 1X. 190. 
Ταριχήεαιε, Aegypti locus II 183. 
Ταρτησσός, Hispaniae oppidum I 
163. IV 152. — T« o17,00:0( 11063. 
— Ταρτήσσιαι γαλέαι IV 199. 
Ταῦροι, gens Scythiea IV 99. 100. 
102. 103. 119. — ἡ Ταυρικήην 
20. 99. 100. Ταυρικὸν ἔϑνος IV 
99. Ταυρικὰ οὔρεα IV 8. 
{ἢ εερα, Libyae oppidum IV 

1. 
ταφή. sepulturae ratio apud Aegy- 
ptiosII85sqq. 129. 169. I1116. apud 
Aethiopes 111 24. apud Athenien- 
ses publiea I 30. apud Babylonios 
1198, Libyes IV 190, Massagetas 
I 216, Persas I 140. VII 114. VIII 
24. IX 84. apud Samios publiea 
III 55. apud ScythasIV 11. 01 564., 
Thraces V 4 sq. 8. Argivi Eleusine 

| sepulti IX 27. Lacedaemonii quo- 
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modo reges suos sepeliant VI 58. 
Deli sepultorum translatio I 64. 
Orestis ossa Spartam translata I 
68. animalia sepeliuntur ab Aegy- 
ptiis 141 67. 69. 14. 148. loculi ἐξ 
v&Aov11124. sepulera regum Aegy- 
ptiorum II i48. Alyattis I 93. 
Apriae II 169. Graecorum qui ad 
'"'hermopylas et Plataeas occu- 
buere VII 228. IX 85. Helles VII 
58. Nitocridis I 181. 
Ταχομψώ, Nili insula II 29. 
T£aoos, "Thraciae fluvius IV 89— 

1 
Téaoz e, PersaIV 43. VIT(9. IX 16. 
Ty £n, Arcadiae oppidum I 66sqq. 
VI 72. 105. VII 170. IX 35. 31. — 
Τεγεῆται, cum. Lacedaemoniis 
bellum gerunt I 65. IX 35. ad 
'Thermopylas pugnant Lacedae- 
moniis adiuncti VII 202. ad Pla- 
taeas IX 31. 54. 56. 59 sqq. 10. 11. 
85. eum Atheniensibus de altero 
cornu altercantur LX 26 sqq. — T'e- 
γεητικοὶ οὔροι VIII 194. 
Τεϑρώνιον, Phocidis oppidum 
VIII 33. 
Tetoz 7s, Achaemenis filius, Persa 
VIE T1. 
Τελαμών, Salaminius VIII 64. 
Τελέσαρχος, Samius III 143. 
Τ᾿ ελλίης, Eleus vates VIII 27..— 
Τελλιάδαι δ 31. 

Τέλλος, Atheniensis I 30. 
Τελμησσέες, Telmessi Cariae op- 
pidi incolae. eorum haruspices 1 
18. 84. 
T£uz £a, conyallis Thessaliae VII 
119. ef. 125. 
Τένεδος, insula ad oram Troadis 
sita I 151. VI 531. 41. 

τέρεα I 59. (8. 81. 11 46. 82. III 10. 
153. IV 28. 19. VL 69. 98. 117. VII| 
51. VIII 27. 37.84.94. 131. IX 120. 
Τεομερεὺς (Termera Cariae op- 
pido oriundus) Ἱστιαῖος V 31. 
Τερμίλαι, gens Cretica I 113. VII 
92. 
Τετράμνηστος, Sidonius VII 98. 
Tsv OQ oavín, Mysiae regio II 10. 
Τευκροί, 'Troiani II 114. 118. V 
13. 192. VII 20. 43. 75. — Tev- 
x ois γῆ 11 118. 
Τέως, loniae civitas I 142. 170. II 
178. — Τήιοι I 168. III 121. VI 8. 
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Τηλεβόαι, Acarnaniae gens V 59. 
Τηλεκλέης, Samius III 41. 
Τήλεκλος, Archelai filius, Spartae 
rex VII 204. 
Τηλέμαχος, Ulixis filius II 116. 
Τηλίνης, Gelous VII 153. 
T7410 c, maris Aegaeiinsula VII 153. 
TÀvc, Sybaritarum rex V 44. 4T. 
Τήμενος Argivus VIII 1891. — Τη- 
u£víoa VIII 187. 
Τῆμνος, Aeolum civitas I 149. 
T7vos, maris Aegaei insula IV 33. 
id 97. — Τήνεοι ΤΥ 83. VIII 82. 

T707s, Thracum rexIV 80. VII 137. 
d οιλλος, Himerae tyrannus VII 

ὃ. 
Τηὔγετος, Laconiae mons IV 145. 
146. 148. 
Τιαραντός, Scythiae fluviusIV 48. 
Τιβαρηνοί, populus ad Pontum 
Euxinum III 94. VII 78. 
Τίβισες, fluvius qui in Istrum ef- 
funditur IV 49. 
Τιγράνης, Persa VIL62. Medorum 
dux ad Mycalen IX 96. 102. 
Tíyows, Asiae fluvius I 189. 193. 
ΤΙ 150. V 52. VI 20. 
Τίϑαιος, Medus VII 88. 
Τιϑορέα, Parnassi vertex VIII 32. 
Τιμαγόρης, Cyprius VII 98. 
Tíuavópoos, Thebanus IX 69. 
Τιμαρέτη, Dodonaea sacerdos II 
55. 
Τιμηγενίδης, Thebanus IX 38. 
86. 8T. 
Τιμησέϑεος, Delphus V 12. 
Τιμήσεος, Clazomenius I 168. 
Τίμνης, Scytha IV 16. 
Tiu ó0r uos, Atheniensis VIII 125. 
Τιμόξεινος, Scionaeus VIII 128. 
Tiu 6 , inferarum dearum sacerdos, 
Paria VI 134. 135. 
Τίμων, Delphus VII 141. 
Τιμῶναξ, ἀνρεῖας VII 98. 
Tíovve, Argolidis oppidum VI 77. 
83. VIL 137. — Τιρύνϑ'ιοι ΙΧ 28. 
81. — Tiovv ϑίη χώρη VI 16. 
Τισαμενός, Eleus vates EX 353—936. 
Τισαμενός, Thebanus IV 147. VI 
52. 
Τίσανδρος, Hippoclidae filius, 
Atheniensis VI 121—129. 
Τίσανδροος, Isagorae pater, Athe- 
niensis V 66. 
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T.o (rs, Parius VI 133. 
Τιτακός, Atheniensis IX 19. 

Τίτορμος, Aetolus VI 127. 
Tuc os, Lydiae mons I 84. 93. V 
100. 101. 
Τόμυρις, Massagetarum regina I 
205. 212. 214. 
Tooovn,Macedoniaeoppidum VII 
22. 122. — Τορωναῖος Kowofov- 
4os VIII 127. Τορωναίη ἄκρη VII 
122. 
Τοαπεζοῦς, Arcadiae oppidum 
VI 121. 
Τράσπιες, Scythiae populus IV 6. 
Τραῦος, 'Thraciae fluvius VII 109. 
Toavaot, Thraciae populus V 3.4. 
Tosic κεφαλαί, Cithaeronisfauces 
IX 39. 
τρηχέη χερσόνησος Scythiae IV 
99 
Tonzíc, agri Maliensis regio VII 
176. 208. VIII 21. 66, et oppidum 
V11199.201.— T'o niv ir V1I 201. 
VIII 31. ΖΤρηχινίη yz VII 199. — 
Τοηχίνεοι VII 115. 213. 217. 226. 
Τρηχίνιος ξεῖνος VIL 226. Τρηχένιαι 
πέτραι VII 198. 
Τοιβαλλικὸν πεδίον 'Thraciae 
IV 49. 
Τριόπιον, Cariae promunturium I 
114. IV 38. VII 153. — Τριοπι- 
xov ἱρόν 1 144. — Τοιόπιος 
AnoAlov I 144. 
Τροιταιέες, Achaeorum civitas I 
145. 
Τοιτανταίχμης, Artabazi filius, 
Persa I 192. 
Τοιτανταίχμης, Artabani filius, 
Persa VII 82. 121. VIII 26. 
Tor £ec, Phocensium civitas VllI 
39. 
Τριτογενής -- Minerva VII 141. 
Τρίτων, Libyae fluvius IV 178. 
180. 191. 
Τοιτωνίς, Libyae laeus IV 118— 
180. 186—188. 
Τροιζήν, Argolidis oppidum VIII 

INDEX. 

ztóvo, 1 21. τὰ Τρωικά 1I 145. VII 
20. 171. 
Τροφώνεος, heros. eius antrum 
SEPAN Lebadeae I 46. VIII 
134. 
τρωγλοδύται «Αἰϑίοπες IV 183. 
Τυδεύς, Adrasti gener V 61. 
Ti uv9c, Histiaei pater, Car V 81. 
VII 98. 
Τυνδάρεως, Helenae pater 11112. 
— Τυνδαρίδαι IV 145. V 15. 
ΙΧ 18. 
TV onc, Scythiae fluvius IV 11. 47. 
51. 52. 82. — Τυρῖταε, Graeci ad 
eius ostium habitantes IV 51. 
xi οόδιζα, "Thraciae oppidum VII 
2 
Τύρος, Phoeniciae urbs I 2. II 44. 
— Τύριοι II 49. 112. VII 98. ὁ 
Τύριος 11 161. VIII ΟἿ. Τυρίη Ev- 
ρώπη IV 45. 
Τυρσηνοί, Thraciae populus I 51. 
Umbriae populus, Lydorum coloni 
— Etrusci I 94. 166. 167. VI 17. — 
Τυρσηνίη 1 94. 163. VI 22. 

Tvoonvos, Atyis filius I 94. 
Τυφών, Aegyptius, Osiris adver- 
sarius Π 144. 156. in Serbonide 
lacu oceultatus III 5. 

Φακίνϑ'ια, v. 0gtat. 
Tauzc ein, Parnassi vertex VIII39. 
Ta&uzcoAtc,Phocidisoppidum VIII 
28. 33. 

"Pàc a, Sicyonia tribus V 68. 
"PB À7, Siciliae oppidum VII 155. 
ὝὍβρις VAI ΤΊ. 
Tys 2 ες, Asiae minoris populus 

TÓaovgc, Persa, unus e septem 
coniuratis 111 70. VII 66. 83. 
Φδάρνης, Hydarnis filius, Persa, 
dux immortalium in Xerxis exer- 
citu VI 133. VII 83. 135. 211. 215. 
218. VIII 113. 118. 
To, insula ad oram Argolidis 
sita III 59. 

41. 42. — Τροιζήνεοι Π1 59. VII| 72425, Lucaniae oppidum (Velia) I 
99. VIII 1. 42. 43. 12. IX 28. 81. 
102. 105. — Τροιζηνίη νηῦς VII 
119. 180. 
Toon XV. 191.'V 19. VH 91-1171. 
cf. Ἴλιον. — Τρῶες II 190. — 
To«as V 122. 

t 

161. 
ὕελος III 94. 
"PÀ«ín, Scythiae regio IV 18. 19. 
54. 55. '16. TÀain γῆ IV 9. 

"PÀÀ£es, Doriensium tribus V 68. 
Τροφὰς yz V 26.—(| AA4os, Herculis filius VI 52. VII 

Τρωικὸν Σίγειον IV 88. Tooixoi| 204. VIII 131. IX 26. ᾿ 
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"PAÀos, Lydiae fluvius I 80. Φείδων, Argivorum tyrannus VI 
Tu aic, Persa V 116. 122. 121. 
Tunooó 8, Atticae mons VI 137. 
"Puáxvoic, Seythiae fluvius IV 
41. 55. 

Ὕπανις, Scythiae fluvius IV 17. 
18. 47. 52. 53. 81. 

"Pzaazactoi-— Cilices VII 91. 
Φπεράνϑης, Darei filius, Persa 
VII 224. 
Ὑπερβόρεοι, populus IV 13. 32 
— 906. 
Ὑπερόχη, Hyperborea IV 33. 35. 
"Poír, lapygiae oppidum Vl1I 170. 
Hcc Asiae populus III 117. 
VII 6 
ἧς Μάρδος I 84. 
"Pa:aí, Atticae pagus V 14. VI 
108. IX 15. 25. 
Ὑστάνης, Persa VII ΤΥ. 
Pocráoz5s,Achaemenides, Arsa- 
mis filius, Darei pater I 183. 209. 
210. III 0. 140. IV 83. 91. V 30. 
19. VI 98. VII 1. 10. 11. 224. 

"Poraon5s, Darei filius, dux Sa-| 
carum VII 64. 

Φάγρης, castellum Pierumin' Thra-. 
cia VII 112. 
oa ἐδύμη, Otanis filia III 68. 69. 
Φαίνιππος, Atheniensis VI 121. 
φαλακροί nati Scythae IV 23. om- 
nium minime Aegyptii I1I 12. 
Φάληρον, Athenarum portus V 63. 
81. 85. VI 116. VILI 66. 67. 91. 93. 
107. 108. IX 32. — Φαληρέες V| 
63. 
bavayóons , Carystius VII 214. 
Φάνης, Halicarnassensis III 4. 11. 
«ΦἯαρανδάτης, Persa VIL 19. LX 76. 
Φαρβαιϑίτης νομός, Aegypti 
praefeetura 1I 166. 
Φαρέες, Achaeorum civitas I 145. 
“Φαρναζάϑοης, Persa VII 65. 
Φαρνάκης, Artabazi pater, Persa 
V1I 66. VIII 126. IX 41. 66. 89. 
Φαρνάσπης, Otanis pater, Pen 
II 1. III 2. 68. 
Φαρνούχης, Persa VII 88. 
Φάσηλις, Lyciae oppidum II 118. 
d&oic, Asiae fluvius 1 2. 104. 11 
108. IV 37. 38. 45. 86. VI 84. 
Φαύλλος, Crotoniata VIII 47. 
Φειδ L7 zc (0 ns, Atheniensis VI 105. | 
106. 

Herodoti vol. 11. 

'Φενεός, Arcadiae oppidum VI 14. 
Φερενδάτης, Megabazi filius, 

| Persa VII 67. 
Φερετίμη, Arcesilai III. regis ma- 
ter ; Cyrenaea IV 162.165.167. 200. 
909. 209. 
soos, Sesostris filius, Ae t 
rex II 111. AD 
Φηγεῦ 65 Tegeata IX 26. 
d ϑιῆται “χαιοί, Thessaliae popu- 

| lus VIL 182. — Φϑιιῆτες ; γῇ i56. 
d ϑίος, Achaei filius 1I 98. 
duy αλεὺς (Phigalia Arcadiae op- 
pido oriundus) Κλέαγδοος, vates 
VI 83. 
Φίλαγρος, Eretriensis VI 101. 
Φίλαιος, Aiacis filius, Atheniensis 
VI 35. 
Φιλάων, Salaminius VIII 11. 
Φ ίλη ς, khoeci pater, Samius III 60. 
Φίλιππος, Argaei filius, Maeedo- 

| num rex VIII 139. 
(Φίλιππος, Crotoniata V 41. 
Φίλιστος. Atheniensis IX 97. 
Φίλιτις, Aegyptius II 128. 
Φιλόκυπρος, Soliorum rex a So- 
lone carmine celebratus V 113. 

| ye xvov,Lacedaemonius IX 1]. 
τς 

Φλά, insula in lacu Tritonide IV 
178. 
DÀéyor — Pallene VII 123. 
Φλιοῦς, Peloponnesi civitas VII 
202. — Φλεάσεοι VIII 32. IX 28. 
31. 69. 85. 

᾿Φοιβήιον ἱρὸν Spartae VI 61. 
Φοῖβος, v. AMnólAov. — qp oc o- 

| λαμπτος ἹΥ͂ 13. 
Φοίνικες 15. I1 54. 56. 104. III 37. 
| 111. 147. VI 3. VIII 119. 'à mari 
rubro in Palaestinam transgressi I 
1. VII 88. partem Libyae incolunt 
II 32. IV 197. V 46. VII 165. 161. 
Memphi cirea Vuleani templum 
sedes habent II 112. eum Cadmo 
in Doeotiam veniunt V 57. 58. eo- 

, rum mercatara 111 6. 107. litteras 
Graecis afferunt V 58. Africam cir- 
cumnavigant IV 42. 44. Cytheris 
te mplum- Veneris condunt I 105, 
'Thasi Herculis II 44. vetustissi- 
mum Herculis templum habent II 

|. 44. 'Thasia metallainveniunt VI 47. 
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negant se adversus Carthaginem 
navigaturos III 19. Persis olim non 
subieetil 143. post seeisdedunt III 
19. adversus Iones pugnant V 108. 
109. 112. VI 3.6. 14. Aeacem Sa- 
mum reducunt VI25.navigantinlIo- 
niam V1 28,in Hellespontum VI 33. 
41. Miltiadem persequuntur V1104. 
Strymonem ponte iungunt VII 25, 
Hellespontum VII 34. eorum naves 
in classe Persica VII 89. 90. 96. in 
pugna Salaminia quomodo se ges- 
serint VIII 90. 100. ad Myealen a 
Persis dimissi IX 96. doírizes Σι- 
δώνιοι VII 44. à. Τύριοι 11 112. — 
Φοινίκη l2. 11 44. 49. 19. 116. 
III 5. 6. 91. 136. IV 838. 89. 45. VI 
3. 17. VII 90. — Φοινικήιον πά- 
Sos VIII 90. Φοινικήιοι yavàoi 
VIII 9Y. Πατάϊκχοι lll 91. Φοινι- 
κήια γοάμματα V ὃ8.---Φοινίσσὴ 
νηῦς VIII 148. Φοίνισσαι τριήρεις 
VIII 121. --- Φοινικικὰ μέταλλα 
VIAL 
Φοῖνιξ, Loecridis fluvius VII 176. 
200. 
φοῖνιξ, v. ϑηρία et φυτα. 
Φόρμος, Atheniensis VII 182. 
Φραόρτης, Deiocis pater, Medus 
I 96. 
Φροαόρτης, Deiocis filius, Medo- 
rum rex I 78. 102. 103. 
Doacrayovvrz,Darei uxor VII 224. 
Φροικωνὶς Κύμη, Aeolum civitas I 
149. 
Φοιξαί, Elidis oppidum IV 148. 
$oí5os, Athamantis filius VII 197. 
Φροον ἐμη, Etearchi filia, Cressa 1V 
154. 
doi yes, Asiae minoris populus I 
28.42. II 2. ITE 90. V. 49. VII 26. 
30. 13. IX 32. — Φρυγίη 114. 35. 
V 52. 98. VII 26. 90. 31. VIII 
136. — Φρύγιος vouos III 121. 
Φούνιχος, Atheniensis poeta VI 
21. 
Φούνων, Thebanus IX 16. 
Φύη, mulier Atheniensis I 60 
Φύλακος, heros Delphus VIII 59. 
Φύλακος, Samius VIII 85. 
Φυλλίς, Thraciae regio VII 113. 
vt «. — δένδρεα (ἄλσος, (Or, veztr, 
vÀr) 111. 110. 193. 202. 203. 11 32. 
138. IV 21.23.16.109.151.157.115. V 
23. VI 5. 188qq. VII 111. VIII 115. 

INDEX. 

δὶ ἄγρια παντοῖα 11 106. 114. δὶ ἥκε- 
0a παντοῖα VII 5. IX 91. ἄγρια καὶ 
ἥμερα IV 21. VIII 115. καρποφόρα 
καὶ agoga 11 156. ἀκάνϑη 11 96. &u- 
zteAos I 193. II 71. IV 195 (ἀμιπέλε- 
vos οἶνος 11 31). [βϑύσσος) δένδρεα 
ἄγρια καρπὸν εἴρια φέροντα Π1106 
(βυσσίνη σι δων Π 86. VII 181). δά- 
φνη IV 15. δοῦς VII 218. Z2evos HI 
91.114. ἐλαίη] 193. IV 34.195. V 82. 
VII 19. VIII 26. 55. 194. ἐτέη 1 194 
(éréives ῥάβδοι ΤΥ 61). κασίη 11 86. 
III 107. 110. κέδοος II 81. IV 15. 
κιννάμωμον ITI 107. 111. κυπάρισ- 
cos IV (5. δένδρεα λιβανωτοφόρα 
III 107. cf. II 8. λίβανος IV *5. 
λωτὸς Κυρηναῖκός II 96. IV 111. 
118. μυρίπη I196. VII 31. μυρσίνη 
I 132. IV 195. VII 54. VIII 99. πὶ: 
τυς VI 81. πλατάνιστος V 119. VII 
91. ποντικόν IV 23. ovvoatIII 107. 
συκέη I 193. IV 23. φηγός 11 55.56. 
φιλύρη IV 61. φοῖνιξ I 193. II 91. 
156. 169. IV 172. 171. 182.183. VII 
69 (φοινικήιος οἶνος I 194. II 86. 
ΠῚ 20. φοινικηίη ἐσθής IV 43). — 
μῆλον II 92. ῥοιαί IV 148. σῦκα II 
40. — ἄνησον IV X1. ανϑέριξ IV 
190. βύβλος 11 38. 92. 96 (βυβλώνη 
γέφυρα VIL 34. βύβλινα ἱστία Π 96. 
ὅπλα VII 25. 36. ὑποδήματα 31). 
ἐρευϑέδανον IV 189. ϑοῖδαξτΠηΠ 43. 
tov ΠΙ 28. κάλαμος I 110. III 98. 
IV 109. V 101 (καλάμινοι ὀϊΐστοίΐ 
VII 61. 65. 69. 92. καλάμιναι οἰκίαι 
V 101. zaZautra στλοῖα 1I 98. τόξα 
VII 64. 65. 67. — φλοῦς: φλοΐνη 
ἐσθής 1I 98). κάνναβις IV (4. 15. 
πρίνεα — λωτὸς Αἰγύπτιος II 92, 
κρόμμυα IV 11. κύαμοι II 81. IV 
23. VI 109. κύπερος IV 11. λίνον 
II 105. IV 14. V 12 (Aiveos ϑώρηξ 
II 182. III 41. VII 59. κιϑών 1195. 
II 81. V 81. Àwe ἐσθής 11 91. λίνεα 
εἵματα 1 851. IV 14. ὅπλα VII 36). 
λευκόλινον VII 25. 54. 86. κήκων» 
II 92. ποίη I 132. IV 53. 58. VIII 
115 (πτοιώδης πεδιάς IV 41). ῥόδα 
11 82. VIII 138. σέλινον IV X1. σή- 
σαμον 1193. HI 48. 117. σιλλικύ- 
πρια Il 95. σίλφιον IV. 169. 192. 
σκόροδα IV 11. ozivoz IV 111. τρί- 
φυλλον I 1832. gezoc IV 11. — zfz- 
μῆτοος καρπός I 195. IV 198. zvoot 
I 193. II 36. I11 22 IV 88. VII S1. 
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κοοκό- 
^ 

INDEX. 

κριϑαΐ1 193. II 36. 17. μελίνη MI z aua, vox Aegyptia 
117. x£yzoo: I 193. III 100. IV 17.| δειλος II 69. 
Indisestóoor κέγχρος τὸ μέγαϑος ἐν Xao&0 o5, Phocidis oppidum VIII 
κάλυκι (oryza) ILL 100. ὀλυραι(ζεια}} 33. 
11 36. V. — xou lI 86.96. 270«vov| X4 0 «50c, Mytilenaeus II 135. 
III 107. 119. λιβανωτός I 183. II|X«oíAsec s, Samius III 145. 146. 
40. III 97. 107. 110. VI 97. ouvorz|Xa0:220s, Eunomi filius, Spartae 
II 40. 13. 86. III 107. VII 181. rex VIII 181. 5 
Φώκαια, loniae civitas I 80. 142. Χάριτες II 50. IV 115 
152. 162. 164. 165. 168. IL 106. 178.| Χαρίτων λόφος Libyae IV 115. 
Ὑ1Π171.--- Φωκαιέες ΙΥ 138. VI 11.| Χαροπῖνος, Milesius V 99. 
17. Adriaticum mare, Iberiam, Tar-| Xéu «:c, insula in laeu Aegyptio 
tessum Graecis ostenderunt I 163.| natans II 156. 
ab Harpago obsessi patria emi-|Xéuu:e, Aegypti oppidum II 91. 
grant, Corsicam habitant, Veliam| — Χμ μῖται n 91. — Xeugui- 
et Massiliam eondunt I 164—1067.| τῆς νομός II 165. 
pugnant ad Miletum VI 8. Xé£ov, Aegypti rex II 124.126.127. 
Φωκέες, Graeciae populus I 46.| 129. 
146. VI 34. VIII 33. 134. IX 66. 89.| Χέρσαμιες, Persa VII 18. 
'hessalos superant VIII 27. 28. X£oo:c, Salaminiorum rex V 104. 
muro claudunt 'Thermopylas VII| 113. VII 98. VIII 11. 
116. d contra Persas VII Χερσόνησος ἡ Βυβασσίη Cariae I 
203. 201. 212. 215. 211. 218. pro-| 174. 
pter odium in Thessalos non fa-| Χερσόνησος ἡ ἐν Ἑλλησπόντῳ VI 
ciunt eum Medis VIII 30. deinde| 140. VII 33. Χερσόνησος IV 143. 
Medorum partes amplexi tentan-| VII 22.58. IX 114. 116. a Miltiade 
tur a Mardonio IX 11 sq. sed pars| condita VI 33. 34. 36. 31. 39—41. 
cum Graecis faciunt [X 31. —| 103.— Χεοσονησϊται ΤΥ 131. VI 
Φωκίς VIIE32. 35. Φωπὲὶς χωρη] 38. 39. IX 118. 120. 
MESE T Χερσόνησος Tauriea. 

x. ἡ τρηχέη IV 99. 
Χαλδαῖοι, Babyloniae populus ΠΠχεροσόνησος, in qua condita est 
181. 183. VII 63. Χαλδαίων ττύλαι,] Sinope IV 12. 
porta Babylonis III 155. Χεφρήν, Aegypti rex II 127. 
XaÀéoron, Macedoniae oppidum| Χίλεος, Tegeata IX 9. 
VII 123. Χίλων, vir Spartae sapientissimus 
Χαλκίς, Euboeae civitas VII 182.| 1 59. VII 235. 
189. VIII 44. — Χαλκιδέες V 14.| Χίλων, Demarmeni filius, Lace- 
1. 91. 99. VIII 1. 46. IX 28. 31. | daemonius VI 65. 
Χαλκιδέες Thraciae VIII 127. —|Xíos, maris Aegaei insula I 142. 
Χαλκιδικὸν γένος VII 185. VIII| 160. 164. II 118. V 33. 34. 98. VI 

eius pars 

121. 
χαλκός. aeris copia apud Massa- 
getas 1215. aes Aethiopibus pre- 
tiosissimum 11123. eo non utuntur 
Scythae IV 11. aenea arma 11 151. 
152. IV 200. VII 63. 16. 84. 85. do- 
naria I 24. 10. IV 81. 152. V ΤΊ. 
VIII 122. IX τό. 81. 116. catena 
ΙΧ 14. ornamenta IV 168. portae 
1 179. 180. 181. tabula Aristagorae 
V 49. vasa I 48. 70. II 31. 141. 1V 
119. χαλκεύς, χαλκήιον 1 68. IV 200. 
Χάλυβες, populus ad Pontum Eu- 
xinum I 2d. 

26. VIII 132. a Persis capta VI 
31. — Χῖος I 25. 165. II 135. IV 
138. V 98. VIII 105. 106. Mile- 
siis opem ferunt I 18. produnt 
Pactyem I 160. eorum res in bello 
Ionico VI 2. 5. 8. 15. 16. 26 sq. in 
commune sociorum à Graecis re- 
cepti LX 106. eorum dialectus I 
142. — Xn χώρη VI 26. 
Χοάσπης, Susianae fluvius I 188. 

| V 49.52. 
Xo:o£a«, locus in agro Eretrio VI 
101. 

ἰΧοιρεᾶται, Sicyonia tribus V 68. 
23* 
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Χοῖρος, Micythi pater VII 170. 
Χοράσμεοι, Asiae populus III 93. 
1t. VII 66: 

z0nouoí. oraculi responsa reddita 
Acanthiis V1lI 111. Achaeis VII 
197. Aegypti regibus 11 147. 151. 
Aegyptüs 11 18. Aétioni V 92. 
Agyllaeis I 167. — Alyatti I 19. 
Amasi I1I 16. Amathusiis V 114. 
Anysi I1 139. Apolloniatis IX 93. 

INDEX. 

83. Iovis in Aethiopia I 29. 139. 
1129. Iovis Ammonis in Libya I 
46. II 18. 52. 55. 11 25. Dodonae I 
46. IT 52. 54 sqq. Thebis Aegyptiis 
II 56. cf. IL 83. Latonae in oppido 
Aegyptio Buto II 83. 111. 152. 
155. Martis apud Chalybes VII 16. 
'Trophonii Lebadeae I 46. VIII 132. 
oraculum per mortuorum evocatio- 
nem in Thesprotia V 92. 

Arcesilao IV 163. 164. Argivis| Xoou (os, Argivus I 82. 
VII 148. iisdem et Milesiis Vl 18.] χρυσός. 
19. 11. Atheniensibus V 89. 90. 
VII 140. 141. 142. 189. VIII 41. 
51. Batto et Theraeis IV 155 sqq. 
Cambysi ΠΠ 04. Cleomeni VI 16. 
Clistheni Sieyonio V 67. Cnidiis I 
114. Corinthus V 92. Cretensibus 
VII 169. Croeso I 46. 47. 53. 55. 
15. 85. 91. VI 125. Cymaeis I 158. 
159. Cypselo V 92. Delphis II 134. 
VII 118. VIII 36. Doloncis VI34. 
Dorieo V 43. Epidaurüs V 82. 
Glaueo VI86. Heraclidis I Y. Ly- 
curgo I 65. Lydis I 13. 91. Mar- 
donio VII1 133 sqq. Metapontinis 
IV 15. Miltiadi V1 35. Mycerino 
II 133. Neconi I1 158. Paeoni- 
bus V 1. Pariis VI 135. Pelasgis 
11 52. VI 139. Persis IX 42. 43. 
Pheroni I1 111. Phoeaeensibus I| 
165. 167. Psammiticho 11 152. 
Siphnis III 57. 58. Spartanis I 
66. 61. IV 118. VI 32. 66. VII 220. 
239. VII 114. 141. IX 64. Theba- | 
nis V (9 VI 118. VIII 134. Tisa- 
meno IX 33. oraeulum scriptum 
de Delo VI 98. oracula Amphi- 
lyti 162. Bacidis VIII 20. τί. 96. 
1X 43. Laii V 43. Lysistrati VIII 
96. Musaei ab Onomacrito col- 
lecta et disposita VIL 6. cf. VIII 
141. oracula ex vietimis petita 
VIII 134. de oraculorum fide quid 
censuerit Herodotus V198. VIII 71. 

χρηστήφια. oracula Amphiarai 
Oropi I 46. 49. VIII 134. Apol- 
linis Abis VIII 33. 134. in Aegypto 
II 83.114. Delphis, v. Z24g0(. A pol- 

| 

auri fodinae in ins. Si- 
phno II δύ. 'Thaso VI 46. 47. in 
Thracia apud Datum IX 15. in 
Pangaeo monte V 17. VII 112. 
auri copia apud Aethiopes III 23. 
114, Afros IV 195. 196, Indos III 
94. 91. 98. 102—106, Lydos I 50. 
51. 69. 93. 153. V 49. 101. e£ VI 
125. VII 27, Massagetas I 215. in 
septentrionalibus plagis III 116. 
IV 5. 13. 21. 104. auri usus apud 
Aegyptios II 132. III 1. 47, Aga- 
thyrsos IV 104, Babylonios I 181. 
183, Issedones IV 26, Persas III 
130. V1I 27. 31. 41. 54. 69. 83. 100. 
V111118. 120. IX 20. 22. 16. 80 sqq., 
Seythas IV 1. 65. 11. aurea dona- 
ria I 14. 50. 51. 52. 69. 92. II 44. 
112. 182. III 123. VIII 121. 122. 
IX 81. ornamenta I 82. 111. II 
69. III 20. 41. LX 16. simulacra I 
183. VIII 121. vasa I 50. II 151. 
172. III 148. IV 5. 71. VII 54. 119. 
190. IX 80. 116. aureae compedes 
IH 23. 130. χρυσὸς ἄπεφϑος et 
λευκός I 50. IL 44. ἄπυρον zovoior 
III 97. ex auro et argento primum 
a Lydis percussi nummi 1 94, aurei 
purissim1a Dareo IV 166. cf. VII28. 
auri quae sit ratio ad argentum II 
95. 
Χύτροι, aquae calidae in Ther- 
mopylis VII 116. 

Ψαμμήνιτος, Amasis filius, Ae- 
gypti rex III 10. 14 sq. 
V&uuis, Neconis filius, Aegypti 
rex II 159. 160. 161. 

linis Didymaei apud Miletum, v.| V«uuíz:zos, Inari pater, Aegy- 
Βοαγχίδαι. Ap. lsmenii "Thebis I| ptius VII 7. 
59. Pataris 1 182. Ap. Ptoi The-| Vauuirizos (Ψαμμήτιχος), Neco- 
bis VIII 135. Baechi apud Satras| nis filius, Aegypti rex I 105. H 2. 
VII 111. Dianae, Herculis, Mar- 98. 30. 158. 161. eius res enarran- 
tis, Minervae apud Aegyptios ΠῚ tur II 151—154. 15r. 
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v«uuos Africae 11 8. 12. 32. 99. QZ2svoc, Achaeorum civitas I 145. 
IV 181. sq. 191. ea obrutae in 9227», Lycius poeta IV 35. 
Aethiopia Cambysis copiae 111 26. | πες, Assyriae oppidum I 189 
arenae Indiae l4I 98. eiusdem v.| 2 zc, Hyperborea virgo IV 35. 
χουσῖτις 111 102. ᾿ | 20£í9 via, Erechthei filia, Boreae 
ψύλλοι, Libyae populus IV 173. | uxor VII 189. 
Ψυττάλεια, insula prope Sala- ons v, Apolloniae terrae portus 

3 mina sita VIII τό. 95. : 
᾿ὡρομέδων, Cilix VII 98. 

2007, Boeotiae fluvius IX bl. — 2002, v. Ἀπόλλων. 
42xrarós, fluvius terram cireum- ὥρωπός, Atticae oppidum VI 
fluens II 21. 23. IV 8. 36. | 101. 

ἌὭκυτος, Corinthius VIIL 5. 59. ! 
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